
 ایفارغجلا
 روتکدلا

 مشاه حلاص دمحم



 ةيخانملا ایفارفجلا
2111121010017 





 ةيخانم ا ايفارغجلا
Climatology 

 فيلات
 روتكدلا

 حلاص دمحم شاه

 ! نیلوألا ةعبطلا

 ض 1435 -- , 4



 (2012/5/1599) ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر

551.69 

 دمحم مشاه ؛حلاص

 يبرعلا عمتجملا ةبتكم :نامع -.حلاص دمحم مشاه /ةيخاذملا ایفارغجلا

 2012 ,عيزوتلاو رشنلت

 ص( )

 2012/5/1599 : .أ؛ر

 خانملا//ةيخانملا ةیفارغجلا/ :تافصاوٹا

 فلصملا اذه ربعي الو هفئصم یوتحم نع ةينولاقلا ةيلوؤسملا لماك فلؤملا لمحتي -

 ,یرخآ ةيموكح ةهج يأ وأ ةينطولا ةبتكملا ةرئاد يأر نع

 ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج 7

 وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن ے هنيزخت وأ هنم ہزج يآ وأ باتکلا اذه رادصإ ةداعإب حمسي ال

 رشانلا نم قبسم يطخ نذإ نود ؛لاكشألا نم لكش يأب هلقن

 ند رأل [- نامع

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, sfored in a retrieval sysfen or 

fransmiffed in any form or by any means without prior permission in writing of fhe publisher . 

 ىلوألا ةيبرعلا ةعبطلا
 ه1435 - م4

0 + 

 نزول تال ا ا یک
 ےس "ںیہ رم ہم ہہ ایکو م 2 رم

 يراجتلا صیحفلا عمجم -- طلسلا .ش - دلبلا طسو ¬ نامع

 ندرألا 11121 نامع 8244 .ب.ص 4632738 سكافلت

 - ةعارزلا ةیلک لباقم - هللا دبعلا ايثار ةكلملا .ش-- نامع

 يراجتلا ۃوصح يدهز مج
www: muj~arabi-pub,com 

Email: Moj_pıb@hotmail.com 

ISBN 978-9957-83-156-1 (ڪمدر) 



 ةيخانملا ةيفارغجلا
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 ٠ وجلا ةرارح ةجرد  يقخألا ريغتلا -

 هه ةحشأللا نادقفو باستكا 4 ءاماو سبايلا نيب فالتخالا

 +90 "Ambient temperature". وجلا ةرارح ةجرد

 تسسشسمھکلوشامادومس مس ہاھکوا را رسئاکھارالورآ

 هموم و ووو دم ةلهشتكمتكا ةرارحلا ةجرد :ایتاک

 ۔یہععسسسمسمممراجتڑااو كولسلاب ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد ةقالع

 15ش ٠ يهامتجالا كولسلاو ةرارحلا

 e كgndlg ةدرابلا ةرارحلا تاجرد

 ا خلا خاتم او سقطلا

 2757700 ءہءسسمسسسضرألا حطس ىلع ةيرارحلا قطانملا

 يم شكل 6100126161 Wid 17816رتمومينألا حايرلا ةراود

22111100 

 3ظ#*# 0001000 E ........حايرلا فارحتا

 يل واو دوم ا ودم gj قاق

 AIEEE سر او ا ا اج ا ا ....... عاملا راخب فئاکت لماوع

 یہوواہ وا اتم وساممھھپ ,..............فئاكتلا رهاظم

 0 ...............لكشتت فيكو بسلا نوكتت فيك

 ا سیب سقطعلا ةلاحنو تعا

 soo عا مح فور او نيخيستلا

 iSi (Rain Gage) رطثا سايقم

 /, 2 <S لكلا لوقح

 OTSA ةيضرألا ةركلذ يسمشلا عاعشإلا



 تبوح Ra عوضوملا 2

 هلم و سب هد, .ةيشاثملا میلاقألٹ نيوك میسقت

 ea Ra eS "ت20" ٔیشادلا لدتحعملا خاتملا

 ......... "طسوتملا رحبلا عوت" تاراقلا برغ 4 ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا

 aaa ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا

 e عت قلورابٹا ةثدتعملا ميلاقألا

 50 ا وو ور ."ايوروأ برغ عون" ةيرحبلا ةدرابلا ةئدتعملا ميلاقألا

 "٠ ايوروأ قرش عوت" ةيراقلا ةدرابلا ةئدتعملا ميلاقألا

 0 "نيدصلا لامشو ایروک عون" ةيمسوملا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا

 RS aan عیلاقالا

 e سش تارا فویرشتئاکاتا قا
 nnn يريم عون" ةيراقلا ةدرابلا ميلاقألا

 nnn ايروشنم عون" ةيمسوملا ةدرابلا ميلاقألا

 eR abal ميل اقل

 ا 2 تھا یر یم ور وم رو واہ وج ےہ رو وس ریو رر میر یی ارحصلا ميلاق | 2 و

 nn .ةراكلا يراحصلا

 Soest ةراحلا يراحصلا نم يلحاسلا عوتٹا : 5

32008 
 هو احتلال یی هت وتجول نو دماغ نمو عت ؛........ةلءتعملا یراحصلا

 ١ هيوم جوا ووو ووو هم وهو وو هوو وو ووو وهو وم هوم هود ووو هوب ييقشل ا ير ا ةدرابت

 ت یسمممسممعجصسصىمهػمصػ٘ؿوممسسمممممًٌٌعٗ "سیعؤےّلطگ0]006]0 يوك فیتصت 8 و یا

 *هوروجاوووبرويؤ وو و ا طل اوووع وو روووو رونو وز ل در ووجوووووووووه جوجو ےہ ةيسيئ اق

۴ 2< 05 

 4 4 PTE ann ةيهرقلا ميلاقالا 3

 eo عه اركاو رذاصملا

 ..........................ایخاثم ملاعلا ميسقت اهيرم يتلا تالواحملا





 ةيخاثملا ايقارغجلا < سسسسسسس سس سس سس

 ةيهانطا ايفارغجلا

Climatology 

 ةلكشم هنكل .دارطاب مقافتتو نآلا ثدحت ةيقيقح ةلكش يخانملا ريغتلا

 یدآ دقلو اهفاقيإ عيطتسي انريغ دحا الو اهب بب نیم اننأل اهبنجت عيطتسن

 قرحو جارختسا ىلإ ةمرصنملا 150 لا ماوعألا 2 ةقانصلا ريوطت وحن هجوتلا

 دراوملا نم عاوشألا هذه .ةقاطلا دينوتل يروظفحالا دوقولا نم نانطألا تارايلم

 مضأ نم يهو نویرکلا ديسكأ ينام ةرازحلا سبحت تازاغ تقلطأ ةيروفحالا

 1.2 ىلإ بكوكلا ةرارح عطر نكم تازاكفلا هذه تایمک تنكمتو .خانملا ريغت بابسأ

 بقاوعلا بنجت اندرأ نأ كلو !ةيعانصلا ةروثلا لبق ام تايوتسمب ةنرانقم ةيوئم ةجرد

 .نيتيوئم نيتجرد نود ىقبيل لماشلا ةرارحلا عافترا يقبن نأ يغبتیف اوسألا

 :يخانملا ريغتلا

 .ايونس صخش فل 150 ةايحب يدوي -
 ماعلا لولح عم ضارقتالاب ةيربلا ةيحلا عاونألا نم /20 سلع مكح نا قبس -

0. ۱ 

 تامانصلاک تارالودلا تارایئمب تاراسخ ملاعثا تاعانص دبكتي ادب نأ قبس -

 .ىوصق ةيخانم فورظ ءارچ تافيظنتلا فيلاكت ىلإ ةفاضإ ةيعارزلا
 0-0 سيس تیس



 تا ا مع ال ايقازغجلا

 نع انسعاقت اذإف ,لبقتسلا 4 يتأي دق ام لوهب سیٹ ثدحيو ثدح ام نکل

 عضترتو نيددهملا رشبلا ددع مقافتي ثيح يخانملا ريغتلا بقاوع ةعرس حبكل كرحتلا

 يدؤت نأ عقوتملا نم امنيب ثلثلا ىلإ 420 نم ضارقنالل ةسضرعملا عاونألا ةبسمن

 عم عمجا ملاعلا يب يلحملا جتاشلا يلامجإ زواجت ىلإ يخاشملا ريغتلل ةيلام لا بقاوعلا

 ,روفلا ىلع انكرحت اذإ ةثراكلا هذه فقول ةصرفلا انيدل 2080 ماعلا لولح

 9 يخانملا ريغتلا وه ام

 طاصنأو ةرارحلاك ةداتعملا ةيخانملا فورظلا يل لالتخا وه يخانملا ريغتلا

 ریغت نه ثدحتن امدنع .ضرألا ىلع ةقطنم لك زيمت يتلا تاطقاستملاو حايرلا

 يدؤتو .ةماع ةروصب ضرألا خانم ب تاریغت ينحن ةيضرألا ةركلا ديعص ىلع خانم ا
 ىلع ةلئاه تاريثأت ىلإ ليوطلا ىدملا ىلع ةلماشلا ةيخانملا تاريغتلا مجحو ةريتو

 .ةيعيبطلا ةيويحلا ةمظنألا

 ةةثيطظدلا لوهشم وهام

 ةقاط نم اضعب يوجلا فالغلا اهيف سبحي ةرهاظ وه ةئيفدلا لؤعفم
 ديسكأ يناث لكشيو ,انخانم لادتعا ىلع ظافحلاو ةيضرألا ةركلا ةئهدتل سمشلا

 قرح ءانثأ هجاتنإل ةرهاظلا هذه ةفعاضم غ مهاست يتلا تازاغلا مهأ دحا نويركلا

 ءاهريغو عناسمملاو تارايسلاو ةقاطلا عناصم كب يعيبطلا زاغلاو طفتلاو محفلا

 نم ثعبتملا ناثيملا وه رخآلا رثؤملا ةثيفدلا زاغ .عساو لكشب تاباغلا ةلازإ ىلإ ةفاضإ
 لاامأ زاغلا بيبانأو مجانملا لاغشأو تايافنلا رماطمو رشبلا ةيبرتو زرألا عرازم

"Chlorofluorocarbons(CFCs)"نوزوألا ةقبط لصأت نص ۃلوؤسئا  

 هذه لب اضيأ مهاست (تايئايميكلا نم اهريغو ةدمسألا نم) يرتينلا ديسكألاو
 .ةرارحلل اهسابتحا ببسب ةلكشملا



 ةيخانملا اینارغہا سمسم سبب تسبب سس سم بسسس سس عسا دع مب مب ل

 :يخانملا ريغتلا بابسأ

 ب ةئيفدلا تازاغ بسنل يرشبلا طاشنلا عفر ببسب لصحي يخانملا ريغتلا

 ةيرشبلا تاعمتجملا تعبتا املكف .ةرارحلا نم ديزملا سبحي تاب يذلا يوجلا فالغلا

 .ةقاطلا نم ديزم ىلإ تجاتحا تالآلا ىلع ادامتعاو ادیقعت رٹکا ةايح طامنأ

 سزاغلا - طفنلا) يروفحالا دوقولا نم ديزملا قرح ينعي ةقاطلا ىلع بلطلا عافتراو

 كلذب .يوجلا فالشلا 2 ةرارحلل ةسباحلا تازاغلا بسن عفر يلاتلابو (محفلا

 لوحفم .ةرارحلا سبح ىلع يصيبطلا ۃئیفدلا لوعفم ةردق ميخضت 4 رشبلا مهاس

 بكوكلا ةرارح عفري ناب ليفك وهف ؛قلقلا ىلإ وعدي ام وه اذه مخضملا ةئیفدلا

 .ةيرشبلا خيرات 4 اهل ةقباس ال ةعرسب

 :يخانملا ريغتلا بقاوع

 ةرارسحلا تاجردف .ةيخانملا طامنألا كي اضیفط اقراف سيل حلانملا ريغت

 تاطقاستملا ةيمكو حايرلا طامناك سقطلا عاونأ كي ريخت ىلإ يدؤتس ةمقافتملا

 خانملا ریغت نإ .ةلمتحم ىوصق ةيخانم ثادحأ ةدع رتاوثو عاونأ ىلإ ةفاضإ اهعاونأو

 ريثأتلا ةعساو ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيئيب بقاوع ىلإ يدؤي نأ نكمي ةقيرطلا ہدھب
 :ةيلاتلا يه ةلمتحملا بقاوعلا ضعب .اهب ؤبنتلا نكمي الو

 نوناعي نيذلا صاخشألا ددم عفتريس اماع 50 نوضغ ےب :هايملا نوزخم ةراسخ .1

 .صخش تارایلم 8 ىلإ تارايلم 5 نم برشلا هايم ب صقن نم

 ىلإ لماشلا حانملا 2 ريغت يأ يدؤي نأ يهيدبلا نم :يعارزلا لوصحلا عجارت .2
 .يئاذغلا نوزخملا صلقت يٹاتثایو ةيلحملا تاعارزلا رثأت

 فافجلا دایدزاو تاتابنلا نطاوم ريغت نإ :ةیرعتلا مقافتو ةبرتلا ةيوصخ عجارت .3

 لکشب دادزیس ايئاقلتو .رحصتلا مقاضت ىلإ يدؤيس تاطقاستملا طامنأ ريغتو

 .ماسلا ثولتلا مقافتيس يٹاتلابو ةيئايميكلا ةدمسألا مادختسا رشابم ريغ

 تافآلا راشتنال ةيتاؤم افورظ ةرارحلا تاجرد عافترا لكشي :ضارمأ او تاغآلا .4

 .ايرالملل لقاثلا ضوعبلاك ضارمأاٹ ةلقانلا تارشحلاو

 رسى 13 صم سمس بسسس يسم يمس مس سس.



 mnn الا ايار غشا

 ہاسیم ةلتك ددست ىلإ ملاصلا ةرارسح عاضترا يدؤيس :راحبلا ىوتسم عافترا .5

 ام ,دنالنیرغ ۃلتکک ةمخضلا ةيديلجلا لتكلا نابوذ ىلإ ةفاضإ «تاطيحملا

 .نرقلا فصتنم لولح عم رتم 5:0 ىلإ 1:0 نم رحبلا ىوتسم عفری نأ عقوتي
 اهتاعارزو ةيلحاسلا ةينكسلا تاعمجتلل ادیدھت لكشيس لمتحملا عافترالا اذه

 اهرمختس يتلارزجلا ضعب دوجوو لحاوسلا ىلع ةبذعلا هايملا دراوم ىلإ ةفاضإ

 .هايكا

 تاناضيفلاو فاضجلا تاجوم رثاوت عاضترا نإ :عراستملا ةيخانملا ثراوكلا رتاوت .6

 ۔اھتاداصتقاو تاعمتجملا يذؤي اهريغو فصاوعلاو

 لودلا نأ ةيرخسلا نمو .هذهك ةلئاه ةيئيب ةمزأ اقباس ةيرشبلا هجاوت مل

 اوسأ نسم يناعتس يتلا يه خانملا ريغت نع لقا ةيلوؤسم اهيلع عضت يتلا ةيمانلا

 انسعاقت اذإ اما .روغلا ىلع ةلكشملا هذه فقو ىلإ يعسلا نع نولوؤسم انلك .هبقاوم

 بقاوع نم يناعن دق لماشلا ةرارحلا عافترا فقول نآلا ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نع

 .اهثع ةدوعلا نکمی ال

 :خانملا ريغت فقول لحلا

 نأ يغبني ةشيفدلا تازاغل يساسألا ردصملا وه يروفح الا دوقولا قرح نا امہ

 :ةدوجوم ةليدبلا لولحلاو .ةقاطلت يساسأ ردصمک طضفنلا ىلع اندامتعا صلقن

 .ةقاطلا مادختسا ديشرتو "ةلاسلا" ةددجتملا ةقاطلا

 عمو .ةقاطلا جاتنإ لجا نم ةليدبلا تارايخلا نم ةعومجم ةعيبطلا مدقتو

 ءاوهلاو سمشلاك ةددجتملا ةقاطلا دراوم نمؤت ةقاطلا لامعتسا ديشرت يخوت

 يتلا ةقاطلا ديلوتل ةئيبلا مرتحتو ةقوثومو ةلعاف رداصم ةيويحلا ةلتكلاو جاومألاو

 .اهبغرت يتلا تايمكلابو اهجاتحن

 «مهتايح طامنأ نع نينطاوملا نم لزانت يأ لولحلا هذه قيبطت بلطتي نلو
 يداصتقالا راهدزالاب مهيلع يتأي ةقاطلا نم ديدج رصع ىلإ لوخدلا مهلوخيس لب

 ےچسصسحعسسسسس۔۔سس 14 سسس



 ةيخادطا ايفارتغجلا ےس سم ت مچ س

 ةليدبلا لولحلا نیب زكرنسو ةيئيبلا ةيامحلاو يجولونكتلا روطتلاو لمعلا صرفو

 لاسجملا اذه ےب اروطت تاينقتلا رثكحأسب نامتمتی نيذلا نيدروملا ىلع ةرفاوتملا

 .ءايرهك ىلإ سمشلا ءوض

 ديازتملا بلطلا ةيبلتل يسمشلا عامشإلا نم يفكي ام ةيضرألا ةركلا یقلتت

 ضرألا حطس ىلإ لصت يتلا سمشلا ةعشأ ةبسن ّنإ .ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنا ىلع

 نم عیرم رتم لكم ضرعتيو .ةرم 3000 ب ةقاطلا نم ملاعلا ةجاح نيمأتل يفكت

 ةقاطلا نم ةعاسلا/طاووليك 1700 ديلوتن يفكي امب ءلدعمك ؛سمشلل ضرألا

 متي ہدیٹوت مت يذلا رشابملا رايتلاو ءابرهك ىلإ سمشلا ةعشأ ليوحت ّمتي .ةنس لك

 لوحم لالخ نسم ةكبشلا ىلع رتاوتمرایت ىلإ هليوحت وأ تاسیراطب 4 هنيزخت

 .يئابرهك

 :ةيسمشلا ةيرارحلا ةقاطلا عئاصم - ءايرهكلا



 كل ةیخانطا اینارخخا

 مدختستو .ةدحاو ةطقن وأ طخ 4 سمشلا ءوض ةمخض ايارم زكرت

 تانيبروت ليغشتل طوغضملا راحلا راخبلا لمعتسيو راخبلا ديلوتل جتنت يتلا ةرارحلا

 ةیرارحلا ةقاطلا عناصم نمؤت :سمشلا اهرمغت يتلا قطانملا 4 .ءاسرهكلا دلوت

 "سيبتيرغ" اهترجأ ةسارد تجتنتسا دقو .ءايرهكلا نم ةريبك تايمك ةيسمشلا

 ةقاطلا ةعانص عم نواعتلاب "2020 ةيسمشلا ةيرارحلا ةقاطلا عتاصم" ناوئع تحت

 دق ملاعلا لوح ةجتنملا ةيسمشلا ةقاطلا ةيمك ْنأ ةيبوروألا ةيسمشلا ةيرارحلا

 ماعلا یو .2020 ماعلا لولحب (س/وك) ةهاسلا/طاوليك رايلم 54 ىلإ لصت

 .ءايرهكلا ىلع بلطلا يئامجإ نم 120 نم رثكمأ دیٹوت نكمملا نم ۴0

 :ءاوهلا

 ةرهاظ يه ةيئاوهلا ةقاطلاو ةمدقتم لحارم حايرلا ةقاط لالغتسا غلب
 ,ةفيظن ةثيدح ةينقت ىلع دامتعالاب اروطت ةددجتملا ةقاطلا رداصم رثكأو ةلماش
 - ادج ةروطتم ايجولونكت ةيلاحلا حايرلا تانييروت لكشت .ثولت الو ةمادتسم ؛ةلاعف

 200 قوفت ةقاط ديلوت ىلع ةرداقو ليغشتلاو بيكرتلا ةلهس ؛لیدعتلٹ ةلباق يهف
 .مويلا ملاعلا ةجاح ةرم

 _:خانثا ملعث ةيقيبطتلا ةيمهألا

 دمتعت ةيملم جئاتن نم اهل املءربضاحلا رصعلا 4 خانملا ةسارد تحبصأ

 یتش # اهقيبطت نكمي ةيلمع دئاوف نم اهل امو ؛ةددعتم ثاحبأو تاسارد اهيلع
 ب و 28: مس م ب



 ةیخانما ايطارخجلا سس سمسم سمس سس سعد مم سس سس سس سس سس سسمس

 ليلحتلا ضرع 4 ايجولوفرومويجلا ملع عمم صتختو «يرشبلا طاشنلا تالاجم

 .ناسنإلا اهيف شيعي يتلا ةبعيبطلا ةئيبلل كءارغجلا

 يذلا ۸00501616 يوجلا فالغلا ةساردب ةيخانملا ايفارغجلا متهتو

 اهو ةصاخ ضرألا مطس سمالي يذلا لفسألا همسقبو ةماع ةيضرألا ةركلاب طيحي

 ضرألا حطس ىلع ةيسمشلا ةعشألا طوقسل ًاعبت) يوجلا فالغلا لمافت نع جتني

 يتلا :ةيضرألا ةركلل ىرخألا ةيعيبطلا ةفلغألا عم (يوجلا فالغلا ربع اهرورمو

 1105م 616 يرخصلا فالسغلاو Hydrosphere» يئاسملا فالسفلا 4 لضشمتت

 ریبک عونت ىلإ يدؤي امم ((يتابنلا فالغلا ةصاخ) 5616-1910 يويحلا فالغلاو

 فلتخی مش نمو ؛ضرألا حطس نم ةفلتخملا ءازجألل سمالملا ءاوهلا ةرارح تاجرد 4

 ةطقاسلا راطمألا ةيمكو ءاھتعرسو «حايرلا هاجتاو ءيوسجلا طخغضلا رادقم

 ةيخانملا رصانعلا ةذه عونتل اعبتو .ضرألا حطس ىلع رخآ ىلإ ءزج نم اهفالتخاو
imate Elementsىلإ ناكم نم (01110841 0020111012 خانا لاح عونتت  

 .ضرألا حطس ىلع رخآ

 2 ةسيوجلا رصانعلا ةلاح ةساردب متسهي خاضملا ملع نأ حضتی قبس اممو

 ءاهميقو ءاهتاريغتمو ءاهتاطسوتم باسح قيرط نع :ضرألا حطس ىلع ام ةقطنم

 ةيوجلا داصرألا ملع نع خاشملا ملغ فلتخی اذل .ةنس 35 نع لقت ال ةدم لالخ

 .سقلهلاو

 مولعلا نیہ نم حبصأ قمن 1160 (01121540108) يقيبطتلا خاسنملا ملع

 :اھٹمو ناسنإلا ةايح 2 ةيملعلا ةيمهألا تاذ ةيفارغجلا

 سووا ڑ7 يي سس سع سس سمس سس سعب وسع سس سسعسمب



 ع سس هدد هد سس هس بس مج ع مس سس سس سس سم سس سس :ةيهاذلوا ایذاأرخا

 :يعيبطل ١ تابثلاو خانملا .1

 ىلع ةيعيبطلا تاتابنلا لیکشت 4 ًارشابم ًاریثات ةيخانملا فورظلا رثؤت
 هباشت كانهو .رخآ ىلإ ناكم نم ةيتابنلا تاءاطغلا كلت عونت و ,ضرألا حطس

 ميلاقألا نأل كلذو :ةيتابنلا ميلاقألاو ةيخانملا ميلاقألا نم لک نيب ديدش قفاوتو

 تاباغلا تاقاطن داعبأ قفتت داكتف ةدئاسلا ةيخانملا فورظلل ساكعنا يه ةيتابنلا

 ناطمأللا ةريزغ ؛قطانملا بو ةيئاوتسالا ةسيخانملا ميلاقألا عم الث ةيئاوتسالا

 ةمخسضلا راجشألا ولعتو ةيتابنلا تاءاطغلا ةفاثك دادزت :ةرارحلا ةعفترم

 ءاهتفاثك لقتو ءامجح راجشألا لقتو ءاهومن ةعرسب زيمتتو ءاهناصغا كباشتتو
 2 ةصاخ) ةطقاسلا ةیونسلا راطمألا ةيمك يندت عم ءاضعب اهضعب نع دعابتتو
 . (ةيرادملا ضورملا

 ىس ]8 ھپسسسسسس.-4-سسسم--تسسممہسسس



 ةیخانما ایفارغإلا سس سس هس سوسو سس ماس سم حسم صمم حس بسسس سمسم

 :ةعارزلاو خاشملا .ب

 الو ةيخضانملاو ةيسقطلا سئاصخلاب ًاقیثو ًاطابترا ةيعارزلا لامعألا لعبترت

 351015016 ةيوطرلاو 1180181101 يسمشلا عاعشإلا نم لك رثأ دحأ ىلع ىفخي

 ومن ىلع اونا هرييلاو ء28۷۷ یدنلاو ل081 عیقصلا ثوسحو 124¥ حايرلاو

 ایجوٹرویتنا وه دیدج مساع رھظ مش نمو .ةفلتخملا ومنلا لحارم ءاذثا تابنلا
 اهل يتلا ةيخائملا لماوعلا رثآ ةسارد ريخألا لوانتيو «يصارزلا خادثا ملعو ةيمارزلا

 ضرألا دادعإ تارثف ثدحت يتلا کلٹو ۴181201027 تابنلا ومن لحارم 4 زراب رود

 عمجو ةسيعارزلا ةرودلا صئاسصخو ںاسمٹلا جسضنو راسهزإلا دسيعاومو ؛:ةسعارزلل

 .فرصتلا قرطو ؛اهديعاومو ؛يرلا قرطو «ليصاصملا

 :يفاويحلا ماتتؤإلاو ماتكا ج



 ب ت ا ا ل ةا ايهارغجلا

 حطس سلع ةيخانملا ميلاقألا ريغتب تاناويحلل جارضجلا عيزوتلا طبتري

 رطضت اذل ؛:ةصاخلا هروسطو هساناويح يخانم ميساقإ لكل نوكي داكيو «ضرألا

 .ةيخانملا فورظلا ريغتل اعبت ةيلصفلا ةرجهلاب مايقلا ىلإ ةيربلا رویطلاو تاناويحلا

 انافاسلا قطانم يضف ةيعيبطلا يعارملا عونتت ةيخانملا فورظلا عونتل ًاعبتو

 ةراحلا يراحصلا ےل لثمتتو ؛ةيشاملاوراقبألا يعر ةفرح دوست ةيرادملا ضورعلا ےۓ

 هب دوسيو مانغألا ضعيو زعاملاو لاسمجلا يعر ةفرح - ةيئاملا دراوملا لقت ثيح -

 .ناضلا ةييرت بناج ىلإ لویخلا يعر ةفرح ةيئاوتسالا سبتسالا لوھس

 ةلدتعملاو ةلدتعملا ميئاقألا كفل سبر يتلاراقبألا نأ تاساردلا تدکحأ دقو

 امك .ةيرادملا قطاشملا 4. ىبرت يتلا راقبألا كلت نم ًاتزوو ًامجح ربکاآ دعت ةدرابلا

 ام فوصلاو محشلاو نهدلاو محلٹا نس ةداع لمخت ةدرابلا ةئدتعملا قطانملا مانغأ نأ

 .ةفاجلا هبش قطاتملا ب ىبرت يتلا كلت فاعضأ قوفي

 :ةعانصلاو خانملا .د

 يجو لونكتلا خاسنملا مسلع حلطسصم 1211080618 جربسسدنال مدختسسا
gyاimatoاeehnoc"لاصعألا نسم ريثك 3 ةيخانملا فورظلا ةيمهأ عضوين  

 رايتخا #4 رثؤت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا نم خانملا ناب دکاو .ةیسدنھٹاو ةيعانصلا

 ةعانص زخرتت ؛لاشملا لیبس ىلعف .ةضلتخملا جاتنإلا زكارمو عناصملا عقاوم

 تايالولا 4 ایتروفیلاک ةيالو نم يبرقلا مسقلا جس امئیسلا ةعانصو تارئاطلا



 ةيهانلا ايظاريغجلا nN سس مبسم هس مم مسه صحس هس سم سس صمم دنس سصسحسص صلع

 ثودح ةردن بناج ىلإ ءسمشلا قورش تاعاس ددع دادزن ثیح ؛ةیکیرسألا ةدحتملا

 ريشكنال ےب ةينطقلا تاجوسنملا ةعانص زكرتت كلذك .خانملا لادتعاو بابضلا

 اتلد ب لاحلا كلذصكو .ةصعفترملا ةبوطرلا وذ لدتعملا خانملا ثيح (ايناطيرب)

 .ةيوطرلا عافترال ةهانصلا كلت زكرتت ثيح ؛ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 ةبسنب لامعلا ةيجاتتإ لدعم ضاغخنا تحضوأ يتلا براجتلا جئاتن دكؤتو

 ةجرد 20 نع تضغخنا اذإ وأ ةیوئم ةجرد 30 ىلإ ةرارحلا ةجرد تعفترا ام اذإ 5

 .ةيوئم ةجرد 49 ةرارحلا ةجرد دنع ةيجاتنإلا ةردقلا مدعنتو .ةيوكم

 :لقنلا قرطو خانملا .ه

 ةيخانملا فورظلاسب :ةسيرحبلاو ةيوجلاو (ةسيربلا لقنلا تاكرح رثاتت

 .ةيسفطلا فورظلا ريغتب يربلا لقتنا قرط ىلع ةكرحلا ةمالس رثاتت ذإ .ةعونتملا

 .ةيؤرلا ءوستو (]"08 بابضلا دتشي امدنع تارايسلا ثداوح ديزت ام ًاريثكف

 ضرعتت ال يتلا ,نكامألاب تاراطملا عقاوم رايتخا دنع نوصصختملا متهيو

 راطخأل ضّرمتت وا ریصاعألاو عباوزلا ثودحب رثاشت الو ةرثكب باہضلا ثودحل

 ةمالسل انيمأت كلذو سقطلا تانايب نع ةیوحلا ةحالما ينغتست الو .جلثلا طوقس

 .ناريطلا تاکرج

 مما لا ا لا



 ص111

 ,راحيإلاب مايقلا ءانثا ةيسقطلا تاريغتلاب ماملإلا نييرحبلا نيحالملا مزلیو
 ىلع كلذ رشآو ںیصاعألاو ,فصاوعلا ثودح ديعاومو ءاھتعرسو «حايرلا هاجتا نم
 .رحبلا ةلاح

 :ناستڑلا ةحصو انما و

 عاوذا M1edica1 (۷)01101310108 يبسطلا خانملا ملع  نوثحاسبلا مسسق

 كانهف .ةفلتخملا ملاعلا ميلاقأ لك لب ةلثمملا ةيخانملا فورظلا بسح ضارمألا

 .ةيليجلا قطانملا ضارمأو قدرابلا قطانملا ضارمأو ءةبطرلا ةراحلا قطانملا ضارمأ

 ايرالملاو قدرابلا قطانملا 4 (ايمينألا) مدلا رقفو ةرجنحلا ضارمأو ازنولفنألا رشتنتف
 ةبطرلا ةراحلا ةيرادملا قطانملا 2 ايراتنسودلاو دوفيتلاو اريلوكلاو ءارفصلا ىمحلاو
 فصاوحلا رثؤت امک :ةيئاوتسالا قطانملا ي يست يست ةبابذ ببسب موشلا ضرصو
 ءاوهلا ثولت ىلإ ةفاضإ اذه .يعييرلا دمرلا ةصاخ نويعلا ضارمأ راشتنا ب ةيلمرلا
 ىلع كلذ رثأو ء(بابضلا ثودح كلذ بحاصي امدنع ةصاخ) قلن: 10
 ةيزاغلا داوملاو :ناخدلاو ةبرتألاب ءاوهلا ثولت ةجرد عفترت امدنعف .ناسنإلا ةحص
 یدآ دقو هتایح ىلع ةروطخلا غلاب ناسنإلا هقشنتسي يذلا ؛ءاوهلا حبصي ةماسلا
 بايسطلا ثودحل تضرعت امدنع ندنل ةشيدم ناکس نم فالآلا عرصم ىلإ كلذ

 ةساردب :110055011 نوسجده متها اذل ء1902 ةئس تازاغلاو ةيرتألاب ثولملا دوسألا

 ديسكأ يناشو :نويركلا دیسکا يناش تازاغب كرويوين ةئیدم ءاوه ثومات رشأ

 ةبسن ةدايز  اصضرثاو ةيعانصلا قطانملا قوض :نوبركلا دیسکا لوأو «تسيربكلا
 ۱ .تايفولا

 سسس و 227 هه



 ةیخانما اینارخإا مس م سس سس سس م س

 :ةميرجلاو خانملا .ز

 فلتخت ذإ ءاهنيسنو مئارجلا عاونأو :ةرارحلا ةجرد نيب قيثو طابثرا كانه

 دادزت فنعلا مئارجف قرارحلا تاجرد فالتخاب یرخآ ىلإ ةقطنمم نم مئارجلا ةبسن

 مئارسج دادزش نيسح يب ةدرابلا لوصفلا 4# ضفخشتو ةراحلا لوصفلاو قطانملا ےب

 طخ نم بارتقالاب ةميرجلا لدعم دادز۔یو .ةدرابلا لوصفلاو قطاسملا ےب لاومألا

 .نيبطقلا نم بارتقالاب تاركسملا مئارج دادزت امنيب ءاوتسالا

 :ةرامعلا نفو خانملا .ح

a 

 سسس و 23 سس سس سس سس سس



 ےھت سس ومسصسمووسمممممسمسم٥٠ِفكژسمكسٔەسسمسسسسسس”-) ةيطاذلما ايطارغإلا

 تایمک لبقتست يتلا ؛قطاشنلا ج نکاسلا ءامنب جذاسن میمصت فلتخی

 4. لثمتت يتلا كلت نع (لكشلا ةيمره فقسأ لا نوكت) جللثلاو راطمألا نم ةريبكم
 ب يناسبملا نأ امک .(دادتمالا ةيوتسم وأ ةيقفأ فقسألا) ةفاجلا ةراحلا قطانملا

 حمستل ؛ةعساو اهعراوشو ًاضعب اهضعب نع دعابتت ةدرابلا ةلدتعملاو ؛ةلدتعملا قطانملا
 نوكتف ةفاجلا ةراحلا قطانملا امأ .لزاشملا لوخ دب ةيسمشلا ةعشألا نم ردق ربكأب

 طسق ربكأب ناكسلا معني ىتح ةقيض نوكت ام ابلاغ اهعراوشو ةیراقتم نكاسملا
 رایتخاو لزانملا ءانبت بسانملا عقوثا رايتخا ىلع نوصصصختملا لمعيو .لالظلا نم
 بوبه هاجتاو ةيسمشلا ةعشألا طوقس اياوزل ًاعبت كلذو ءاھتھجاول تاهاجتالا بسنأ
 .ةيسفطلا فورظلا عونتو حايرلا

 :خانملا ململ ةيجيتارتسويجلا ةيمهألا .ط

 كراسعملا ريسل نوططخملا قحب اهردقي ؛ةيجيتارتسسويج ةسيمهأ خاسنملل
 رصانعلا دصر ةمدقتملا شويجلا 4 ةراشإلا حالس لامعأ نیب نم حبصاو .ةیبرحلا

 انرکذیو .ةيربلاو ةیرحبلاو ةيوجلا تاوقلا ةمدخل ,لواب ًالوا اهليجستو ةيوجلا
 ةوسق ةيسورلا يضارألا ىلع تربانوب نويلبات ةلمح لشف بابسأ نسم ناب خيراتلا
 جلٹلاو سراقلا دربلا نم هدونج هل ضرعت امو دالبلا هذهل ةيوتشلا ةيخانملا فورظلا
 خیراتلا يكحيو .ةيخانم لا فورظلا هذه تحت ةلولشم مهتاكرحت تحبصأو ؛طقاسلا

 لشف دقف .اهلشف وأ كراصثا حاجن لب ةيوجلا فورظلا رشا حضوت ةديدع ًاصصق
 هذه ترركتو .ةسراقلا ةيوجلا فورظلا ببسب م1218 ةنس طايمد لوخد ےس ةجنرفلا

 ناملألا شويج تحاتجا ثييح ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نييرحلا ءانثأ فورظلا

 مهتادحو مادختسا اونسحأ مث نمو ؛راطمألا عاطقنا ةرتف لالخ ةيدئلوبلا يضارألا

 دبلم موي لالخ نيصحلا رفود قيضم ةيناملألا جراوبلا تزاتجاو .موجهل ا 4 ةيكيناكيملا
 يدؤت كلذ یلعو .يناملألا موجهلا فاقيإ يناطيربلا حالسلا عطتسي ملف مویغلاب

 مايقلا بعصلا نم نوكي دقف ةيبرحلا كراعملا ريس ًازراب ارود ةيسقطلا فورظلا
 فيثكلا بايضلا ثودح دنع وأ ریصاعألاو فصاوعلا ثودح ءانثأ يوجلا موجهلاب

 ةیخانلا فورظلا هده لثم ةقعاصلا لاجر راتخي دق نيح هب .ةيؤرلا ةلاح ءوسو

 سو 24 لم



 ةيحانلا [يفارتلا هت ج و

 ةراتخملا قطانملا ج تالظملا لاجر طوبه لبقو ودعلا طوطخ فلخ لمعلل ةبعصلا

 ىلع يركسعلا دئاقلا نوكي نأ يغبني تابابدلاو ةيركسعلا تايلآلا مدقت دنعو مهل

 ةيركسعلا تايلمعلا هذه مايق مامتإ نم لقرعت يتلا ةیسقطلا فورظلاب ةمات ةفرعم

 ةعبات ةيوجلا داصرألا لامعأ نوكت نأ ًابيرغ نکی مل كلذلو .بولطملا حاجنلاب
 ةمدقتملا لودلا ضعب شويجل نوكي نأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا شیج فارشإل

 طئارخلا دادعإ اهتفيظو نس شيجلاب ةصاخ تانيه ءاسنرفو ءايناملاو ءايناطيرب لثم

 .ةفلتخملا شيجلا تادحو مزلت يتلا ةیسقلحلا

 مهت يتلا ةيفارخجلا مولعلا رثكمأ نسم دعي خانملا ملع نأ حضتی قبس اممو

 دراوملا نم اريثك نأ حضتا امك .ىرخألا مولعلا لاجم 4 نيلماعلاو نيثحابلا

 .ةيوجلا لاوحألاو فورظلاب ىرخألا يهرثأتت ناسنإلا تاطاشنو ةيرشبلاو ةيعيبطلا

 نيبو ؛يسمشلا عاعشإلاو يوجلا فالغلا نم لكس نيب ريبكلا طابترالل ًارظنو
 كاردأ نكمي يكلو ءاهيلع ةايحلاو ضرألا حطس ىلع ثدحت يتلا ةيخانملا رهاوظلا

 ضصحبو «هماسقأو :هبيكرت ثيح نم يوجلا فالغلا ةسارد يثأت :طابترالا اذه

 .ضرألا حطس ىلع خانملا عيزوت هب مكحتت يتلا ةيوجلا تارهاظلا

 سس سس... 25 هس سس



 (mamma ةيطاخللا ایئارغا

 :ةفلتخملا خانم لا رصانعل يوجلا دصرلا ةزهجأ

 :ةرارحلا ةجرد سايق :لوأ

 ةقاطلا كلت ةدايزبو مسج يأ لب ةدوجوملا ةقاطلا ةوف يه ةرارحلا ريتعت

 يتلاو خانملا رصانع مهأ نم ةرارحلا رصنع ربتعيو ءاهل ضرعملا مسجلا ةرارح عقترت

 رصنعلا كلذ هنأ امك هالا رفاوت دنع ضرألا حطس ىلع ةايحلا عیزوت ےب مکحتت

 قرشابم ريغ وأ ةرسشابم ةقیرطب اما كلذو خانملا رصانع يقاب هب طبترت يدا

 وأ رخآل تقو نمو رخآل ناكم نم ضرألا حطس ىلع ةرارحلا ةجرد فالتخال ةجيتنف
 مكحتي يذلاو «ءيوجلا طغضلا عيزوت ج سكعني فالتخالا اذه ناف ءرخآل لصف نم

 طوقسو باحسلا ةكرح نم اهب طبتري امو ءاهلموبه ماظتو حايرلا عيزوت ے هرودب

 نم ءاملا تارذ ضعب قالطنا ببست يتلا يه ةرارحلا نأ امک ءجولثلا وأراطمألا

 يذلاو :ءاملا راخبب فرعي امیف تاتابنلا قاروأو ةبرتلا حطس نم وأ ةيئاملا تاحطسملا

 فثاكتلا عاونأ ضعب هنع جتني وأ طقاستلا بيسي يذلا باحسلا نوكيل فئاكتي

 ةرارح ةجرد ضافخنا دنع كلذو ءاهريغو بابضلاو عيقصلاو ىدنلا لشم ىرخألا
 .ءاملاراخبل لماحلا ءاوهلا

 متی نأ بجي يذلا خانلا رصانع مهآ نم ةرارسحلا ةجرد نأ دجن كلذيو

 موساعلا نم ريثك 4 نكلو هطقف خانملا ملع ةسارد ۓ سيئ اهتساردب نيثحابلا

 نسم ةزهجأ ةدع مادختسا ةرارحلا ةجرد سايقل ثحابلا مزليو ءاهب ةلصتملا ىرخألا

 :اهمهأ

 een )60پ سس سسح-حسمسسمإسےکےکٛکسسسس



 ةیخانما ايقارغجل ا سس م س م س س

Thermometer رتمومرتلا (1 

 :لکشلا يورك اهيفرط دحأ ةيجاجز ةيوبنأ نم نوكتي طيسبيزاهج وهو

 فرطلا 4 نازخ 2 نزخي يذلا قبئزلا كلذل مدختسيو ؛لئاسب ةیوبنألا هذه ءىلمت

 ضافختا عمو ؛ةيوبنألا لخاد # قبثزلا ددمتي ةرارحلا ةجرد عاضترا عسمو يوركلا

 ةبوبنألا 2 قيئزلا عافترا ديدحت مت دقو ةيناث ةرم قبثزلا شمكني ةرارحلا ةجرد
 ةطقنلا هذه تربتهاو ءاملا دمجت ةرارح ةجرد ناكم ديدحت مت هنأ ساسأ ىلع

 دنع ةبوبنألا 2ب قبئزلا عافترا ديدحت مت امك «يوئملا رفصلا ةجرد لثمت ةبوبنألاب
 ةجرد 100 نایلغلا ةجرد ىلع ةلالدلل ةطقنلا هذه تذخا كلذبو ءاثا نايلغ ةجرد

 تارتمومرتلا مسقنتو مسق ةئام ىلإ نيتطقنلا نیب ةفاسملا تمسق مك ؛ةيوئم

 :ىلإ ةرارحلا ةجرد سايق ب ةمدختسملا

 :(15108 50216 يوقملا رتمومرتلا .أ

 سویسلسزردنا ىديوسلا ملاعلا هسعرتخا يذلا رتموسصرتلا كدسلذ وهو

Anders Celةجرد نيب جردتي يذلا رتمومرتلا كلذ وهو م 1742 ماع 2  

 لسا 277 ےس تم ش سس



 سس سس سي سس ةيخادلا اهقارغجلا

 ءاملا نايلغ ةجرد وأ ةيوئم ةجرد 100 ةجردو ءاملا دمجت ةجردل ةلثمملا ىوثملا رفصلا

 اذه مدختسيو مسسق 100 ىلإ نيتجردلا نيسي ةفاسملا تمسقو ؛اهركذ قباسلا

 جب مدختسي اسمك ارتلجنإ ادع ايوروأ لود لك ب ةرارحلا ةجرد سايق 4 رتمومرتلا

 .يرصملا داصرألا تاطحم 4 سايقلا

Casius Fahrenheit 

 :للا 8ا1 ٥۲ا٤۵ 6]562ىتيهذرهشفلا رتمومرتلا .ب

 تسيح یوئلا رتمومرتلا نسم همادختسا ےب قبسا رتمومرتلا اذه ناكو

 1710 ماع 2. [0دطصت٥] 1 هطقعططعأا تيهنرهف ليئاد ىناملألا ةعيبطلا ملاع هعرتخا

 امتیب ةيوئم 332 ةجردب رتمومرتلا اذه كي دمجتلا ةجرد ملاعلا اذه ددح دقوم

 لودو ارتلجنا ۓ زاسھجلا اذه مدختسيو ةیوثم 5 212 دنع نایلفلا ةجرد تناك

 .ًابيرقت ةيزيلجنالا ةغللا ملكتت يتلا ثلوئموكلا

 هس سس ٹیسٹ 28 ع سس نسسلل



 ةيخانلا ايفارغجلا

۴۵۳۲968 
66111011۴ 

 ةيوئملا ةجردلا ناف هيلهو ةیوثثلا ةجردلا نم ةيتيهنرهفلا ةجردلا لٹمشو

 نأ اندراو نيتجردلا ىأب اهسايق مت ةرارحلا ةجرد تناك اذإو «تيهنرهف ةجرد ىواست

 #2 يلي امک هلمع لهسلا نم كلذ ناك یرخألا ةجردلا ىلإ ةجردلا ىلإ اهلوحن

 :يلاتلا لاثملا

 :لاثم

 تاجرد ىلإ اسهلوحن نأ اتدرأو ةسيوثم 5 15 ةرارصحلا ةجرد تسناكم اذإ

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتا انيلعف ةيتيهنرهف

 ف 27+32-559 »م15 5

 سايق چ مدختسي رخآ سايق زاھج دجوي نيرتمومرتلا نیذصش بناج ىلإ

 ءايلعلا يوجلا فالغلا تاقبط ےب ۸05011006 ٴأ['060910116]600 ةقلطملا ةرارحلا ةجرد

 2 دمجتلا ةجرد تددح دقو 1661718562316 نفلك سايقمب سايقللا اذه فرعيو

 نادك يلاتلايو 5 373 غلبت نايلغلا ةجرد امئيب تیفلک 5 273 ب سايقملا اذه

 ةرارحلا ةجرد = ةيفلكلا ةرارحلا ةجرد ناف هيلعو ًاضيأ ةجرد 100 ىلإ مسقم سایقثا
 ب الإ يوئملا رتمومرتلا نع سايقملا اذه فلتخي ال كلذ یلعو ء3 273 + ةيوئملا

 ,273 5 ةيادبلا ةطقن

 ےس س سسمٔٔممممٔ+×٠-×٢بسٹحسدىحە٤سيژمسمسآو_ )0 - مم سسس ميس س



 ر س سسس ةیحاذما ايفارغجلا

 Maximum Ther 101: 6667: ىمظعلا ةياهنلا رتمومرت .ج

 اذه حمسي ؛ةرشابم ةعاقفلل رواجم ةبوبنألا ف قيض ءزج دوجویزیمتی
 نم ةدوعلاب هل حمسي ال هنكلو :ةيوبنألا ىلإ ةهاقفلا نم قبئزلا رورمب قيضلا ءزجلا

 قلطني ةرارحلا ةجرد عافترا عم هنأ كلذ ىنعم ؛ىرخأ ةرم ةعاقفلا ىلإ ةيوبنألا

 ةجرد سلعأ عسم هلل ددمت ىدم ىصقأ ىلإ لصيل ةبوبتألا ىلإ ةعاقفلا نم قبثزلا
 نأ بجیو ةرارحلا ةجرد تضفخنا اذإ ةعاقفلا ىلإ ةدوعلا عيطتسي ال هنكلو «ةرارح

 ةيوبنألا نه ساعأ عضو ےب ةعاقفلا نوكت ثيحب دصرلا كشك 4 رتمومرتلا عضوي

 .ًافيفخ اقرط قرطي ةعاقفلل قبئزلا ةداعإلو ؛ًاليلق

Maxi 
  7000156ڑک7159ظ 57ا tamperale 70٘ٗدأھکاناتلادات

 ا 8۵088
Buri 183٦٥5۵7 ATE 

 تنا

Bats | 
me. 

 اترتا ف

 Minimum Thermometer ىرغصلا ةياهنلا رتمومرت .د

 ريغص ىجاجز بیضق رتمومرتلا اذه ڈی ةعاقفلا جراخ ةبوينألا ب مدختسي
 :اهمهأ بابسأ ةدعل كلذو قبئزلا ريغ لئاسو

 .ةيوقم ةجرد 77 ةرارح ةجرد دنع دمجتي قبئزلا نأ .1

 .هلخادب ام ةيؤر نكمي الف افافش سيلو كسامتم قبئزلا نأ .2

rrىىن 30  



 ةا اار ےب ا ا

 وأ ہددمت عم هكرحي فوس لب تابثلاب جاجزلا بیضقل حمسي ال قيفزلا .3
 .هشامکنا

 امدشع يذسلاو ةقباسلا بابسألل قيئزلا نم الدب لوحكلا مدختسا دقو
 ىجاجزلا بيضقلا هعم بحسيو ةعاقفلا ىلإ لخ ديو شمكني ةرارحلا ةجرد ضفخنت
 بیضقثلا تیثی ةرارحلا عاضترا عم ةيناث ةرم لوحكلا ددمت ام اذاه ةعاقفلا وحن

 :دصرلا ةرتف ءانثأ 4 ةرارح ةجرد ضفخأ لجست يتلا ةطقنلا دنع ةناكم ىجاجزلا

 ةيوبنألا نع ضفخأ عضو 4ب هتعاقف عضوت رتمومرتلا نأ كلذ ىلع دهاسي اممو
2 

 ءالیلق

 : 11 عا"ا00 عاهد فارجومرتنا (2

 هعاونأ رهشاو ًاعوبسأ غلبت ةلصتم ةينمز ةدل ةرارحلا ةجرد لجسیزاھج وه
 نوکی ام ةداع لئاسب ألمت ةتاوطسا نم نوكتي يذلا فارجو مرتلا كلذ ًامادختسا

 ةجرد تعفترا اذإف وجلا ةرارح ةجردب لئاسلا رثآتي یتح زاھجلا جراخ ةتبثم قيئزلا

 ىلع اطوطخ مسریٹ اهب لصتملا رشؤملا كرحتيف ةناوطسالا ج لئاسلا ددمت ةرارحلا
 ةجرد ضافخنا دنع ءيشلا سفن ثدحیو ةراودملا ةناوطسالا ىلع تاعيرملا ةقرو

 ىلإ ةراودلا ةناوطسالا ىلع ةتبثملا تاعبرملا ةقرو مسقتو ؛لئاسلا شامكناو ةرارحلا
 نارود عمو عوبسألا تاعاسو مایا لثمتل ةيقفأو ةرارحلا ةجرد لشمت ةیسار ماسقأ

 لالخ مويو ةعاس لك 2 ةرارحلا تاجرد ددحت طوطخ ةقرولا ىلع مسري ةناوطسالا
 هسایق مت امہ دصرلا ةرتف 4 ةلجسملا تاجردسلا هذه ةنراقم نکمیو عوبسألا

 ةرارحلا تاجرد سيقي ثيدح رخآ فارجومرت دجوي هنأ امك ةيداعلا تارتمومرتلاب
 نوكتي ثيح (عوبسنأ) مايآ ةعبس ىلإ لصت ةدمل دحاو تشو ے رصنع نم رثكأل

 ثيحب ةشيرب يهتني عارذ لكو ,نیعاردب ةلصتم ةناوطسا نم جودزملا فارجومرتلا
 ,امهريغوأ ةيرتلا وأ ءاملا ةرارح ةجرد رخآلاو ءاوهلا ةرارح ةجرد امهادحأ لجسي

 سسس و 31 سمس سس سس سيصل



 :ةرارحلا ةجرد جب يسارلا ریغتلا

 اعبث ضافخخنالا اذه لدعم فلتخيو «عاضترالاب ةرارسحلا ةجرد ضغشخشَ

 ةيسيئرلا ةثشلاثلا بابسألل كلذ عمجريو عاضترالل اصیتو ةدئاسلا ةيوجلا ةلاحلل

 :ةيلاتلا

 ءاوهلا دمت يتلاو ضرألا حطس وهو ةرارحلل رشابملا ىسيئرلا ردصملا نع دعبلا .1
 .ةرارحلاب

 ضرألا عطس نم اندعب املکف (ءاملاراخبو رابغلا) ءاوهلاب ةقلاعلا داوملا ةلق 2
 عامشالا ةلق هيلع فقوتيو ءداوملا ہدھٹ ىسيئرلا ردصملا وه هتارابتعا سلع

 .عافترالاب ءاوهلل ىتاذلا

 ضفخنت يلالابو هب طغضلا ةلقو ىلعأ ىلإ انعفترا املك ءاوهلا للخت .3
 نيب ةينيبلا ةطاسملا تلق طغضلل ضرعت امم اذإ ةدام يأك ءاوھٹ اض هقرارح

 يلاستلابو ؛ءاوھٹا تازاغ لب تارذلا هذه مداصت داز كل نبو هتانیزجو هتارذ
 نصانعلا ةعومجم وأ رصنعلا ةرارح عاضترا اهنع اشنی ةيلخاد ةقاط دلوتت

r 3(2. mme 



 ةيخادلا اینارشإ سس سس س

 دعايتت ثيح ءاوهلا ىلع عقاولا طغضلا ضاضخنا دنه سكعلا ثدحی امنیب

 ضفخنتو ةيلخادلا اهتقاط لقت يلاتلايو ءاهنيب مداصتلا لشیو هتاميسج
 عافترالاب ةرارحلا ةجرد ج ضافخنالا نأ ظحالن مدقت اممو .اهب ةرارحلا ةجرد

 نخست يتسلا ةرارحلل يساسألا ردصلا وه ضرألا حطس نأ سلع لدي امنإ

 ءاوهلا نيخستب موقت يتلاو :سمشلا ةعشأ وه نيخستلا ردصم نأ ولو ؛ءاوهلا

 حطس وحن اهتلحر ےس اهرورم ءادثا رشابم قيرطب ايلعلا وجلا تاقبط 4
 صاصتما سلع ةددحم ةردق وذ ایلعلا وجلا تاقبط 4 ءاوهلا نأ الإ ؛ضرألا

 ثیح یلفسلا وجلا تاقبط ےب كلذ نم سكعلا ىلع امئيب :سمشٹا ةعشأ

 نم ربکا ةيمك صتمت نأ عيطتست يتلاو (ءاملاراخبو رابغلا) قلاوعلا رثكت
 .هركذ قبس امك سمشلا ةعشأ

 لدعم مساب عاضترالاب يوجلا فالغلا 4 ةرارصلا ضافخنا لدعم فرصیو

 ءاوهلا يب هنع فاجلا ءاوهلا ب لدعملا اذه فلتخيو 401110 1۹۵٥٥ يتاذلا ديربتلا

 :يلاتلا وحتٹا ىلع ءاملا راخہب عييشلما

 .عاضترا رتم 100 / ةيوئم 5 1 ةرارحلا ةجرد هب ضفخنت فاجلا ءاوهلا

 .عافترا رتم 100/ ةيوئم 5 .:6 ةرارحلا ةجرد هب ضفخنت بطرلا ءاوهلا

 ديربتلا لدعم نسم عرسأ فاجلا ءاوهلل یتاذلا ديربتلا لماعم ناف مث نمو

 ءاوسهلا 4 عاضترالاب ةرارسحلا ةجرد لدعم ضافخنا عجریو هبطرلا ءاوھلل ىتاذسلا

 راخبي عبشملا ءاوهلا ةدورب ىدؤت ىلعأ ىلإ انعافترا املك هنأ ىلإ ہفاجلا نع بطرلا

 امم ءاوھٹا ىلإ هتارذ نيب ةنماكلا ةرارحلا قالطنا يلاتلابو راخبلا اذه فئاكت ىلإ ءاملا

 عبشلا ءاوهل ا ةرارح ةجرد لظتف ءاملا راخب نم هيلإ ةرارح تاجرد ةفاضا ىلإ ىدؤي

 .فاجلا ءاوهلا 2 اهنم ىلعأ ءاما راخبب

 سسس



 ا ا ایفارغملا

 :يرارحلا بالقنالا

 نأ یا ءوجلا ك ىرارح بالقنا ةصاخ فورظلو نايحألا ضعب ب ثدحي دق

 وأ ضرألا حطس نم برقلاب ةرهاظلا هذه ثدحت دقو ؛عافترالاب ةرارحلا ةجرد دیزت
 ىتح ةرهاظلا هاله ثدحت ال بلاغلا ب نكلو ؛ايلعلا وجلا تاقبط 2 ثدحت دق

 حطس قوش رتم وديك دحاو تالاحلا مظعم يب یدصعتی ال نيعم عاضترا ىوتسم

 ؛عاضترالا عمم ةيناث ةرم ضافخنالا 2 ىوتسملا اذه دعب ةرارحلا ةجرد دوعت مث ءضرألا

 تاعفترملاب ةطاحملا ةقلخملا ضاوحألا قوف ةرارحلا بالقنالا ةرهاظ ثدحت ام ابلاغو

 :يلي ام ةرهاظلا هذه اهنع جتنت يتلا بابسألا نمو ؛ليللا ءانثأ هس

 ةدايز ىلإ كلذ عجريو ءليللا ءانثأ ضرألا حطس بيصت يتلا ةديدشلا ةدوربلا .1

 .وجلل يتاذلا عاعشالا نم رثكحأ يضرألا عاعشالا تالدعم

 ةيدوألا ل ثدحي امك ةقطنملا ىلإ درابلا ءاوهلا نم ةيحطس تارايت بايسنا .2

 هذه نوطب ىلإ تاعفترملا ىلعأ نم درابلا ءاوھٹا نم تايمك قلزنت امدنع ًاليل
 .لبجلا ميست مساب فرعي اميف ةيدوألا

 .ديلجلاب !وسكم ةقطنملا 2 ضرألا حطس نوكي امدنع .3
 .ةدرابلا ةيرحبلا تارايتلا حطس ولعي يذلا ءاوهلا ب اضيأ ةرهاظلا هذه ثدحت 4

 ` ءاوهلا نم ىلفسلا تاقبطلا ةدورب ىلع دعاست ةعمتجم لماوعلا هده

 ثدحي كلذ لجأ نمو ءاهولعت يتلا تاشبطلا ةرارح نع اھترارح ةجرد ضافخناو

 ثدحي نكلو «ضرألا حطس نعاتدحب املك ةرارحلا ةجرد ديزت ثيحب ىرارح بالقنا
 2 ةرارحلا دوعتو فورظلا كلت ريثأت هدنع ىهتني «ددحم یوتسم دنع ابلاغ اذه

 .ىلعأل اتعفترا املك ضافخنالل وجلا تاقبط

 :وجلا ةرارح ةجرد 4 يقفألا ريغتلا -

 ىرخأ ىلإ ةقطنم نم هترارح فالتخا ءاوھٹا ةرارح # يقفألا ريغتلاب دصقي

 لقا وجلا ةرارسصح 4س يقطألا ريغتلا ربتعيو ؛ضرألا حطس ىلع رخ ناكم نم وأ
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 ةيخانلا ايقارغجلأ مے ےسس×سےس سس ےسسسسس سس س٠س سس سسسسس-

 ىلع ةرارحلا عيزوت 4 رثؤت يتلا لماوعلا ددعتل كلذو ؛یسارٹا ريغتلا نم اماظتنا

 :يلي ام لماوعلا هذه نمو ةفلتخملا ضرألا عطس ءازجأ

 يتلا ةيوازلا ددحتی عقوملا اذه ىلع ًاءانبضرعلا طخل ةبسنلاب ناكملا عقوم
 راهنلاو ليللا لوط ديدحت متی كلذبوءضرألا حطس ىلع سمشلا ةعشأ اهب طقست
 ضرألا حطس ىلع ةيدومع ةعشألا طقست ءاوتسالا طخ لنعف :ةفلتخملا لوصفلا هس

 ىفصن الك ىلع نيتيبطقلا نيترئادلا نم انبرتقا املك نكلو ةنسلا مایا مظعم ل
 ةئسلا فصن 4 اصوصخ دج ةلئام طقست ةعشألا هذه نإف اهيونجو اهلامش ةركلا

 .يفيصلا ةنسلا فصت 4 اهليم لدعم لقي امئيب ؛ىوتشلا

 :ةعشألا نادقفو باستكا ےب ءاملاو سبايلا نيب فالتخالا

 فالتخا نم هبيسي ام ءاملاو سبايلا نيب ام فالتخالا اذه ب ببسلا عجري

 :ةیتألا بابسألل ءاوهلا ةرارح نیابت ىلع امهنم لک رثأ

 ةعيبطلا نم هايملا هبزيمتت ام ىلإ فالتخالا اذهل ىساسألا ببسلا دوعي .أ

 وأ ةيرحبلا تارايتلا وا جاومألا تناكم ءاوس ءاملا تاكبرح لعجي امم ةلئاسلا

 مدعو ءاملا نم ربكأ حوطس ىلع ةرارحلا عيزوت ةداعإ ىلع لمعت رزجلاو دملا

 .سبايلا #4 لاحلا وه امکح ددحم ءزج ےب اهظفح

 ىدؤيو ةعرسب هلالخ نفنت نأ عيطتست سمشلا ةعشأ ناف ءاملا ةیفافش ببسب .ب

 ةعشا زكرتت امنيب ءاملا نم ةكيمس ةقبط 2 سمشلا ةعشأ عيزوت ىلإ كلذ

 .سيايلا نم ةقيقر ةيحطس ةقبط قوف سمشلا

 ةيعونلا ةرارحلاف ؛ءاملو سبايلا نم لكل ةيعونلا ةرارحلا 2ب حضاولا فالتخالا .ج

 ینعیو ةيوئم 51 ءاملا 2ب لداعت امئيب ةيوئم ةجرد 0.6 لداعت سبایلا نم

 نإف مش نمو ؛سيايلا نم ربكأ ةقاطلا نم ةيمك ىلإ جاتحي ءاشا نأ كدلذ

 سباسلا ناق كحلذلو ءاثا اهصتمي امم عرسأ لدعمب ةرارحلا صتسي سبايلا

 عاملا نم سكعلا ىلع ؛ليللا ب ضفخنتو رانهتلا ےب عرسآ هترارح ةجرد عفترت

 .اضيأ ءىطبب اهدقفيو ءىطبب هترارح بستكي يذلا
 تس بسسس سلا 35 سس سایہیدس سستا



 س للا ا

 هترارح عفر ىلع لمعيو سبايلا ىلإ لصي يذالا يسمشلا عاعشالا خلاص نإ .د

 ؛هترارح عفر ىلع لمعيو ءاملا حطس ىلإ لصي يذلا ےياصلا نم ربكأ نوكي
 عمال حطس هتأل عامشالا نسم ربکآ ةيمك سکعی ءاملا حطس نأل كلذو

 ةبسن ريخبت ب ءاملا حطس ىلع دقفي" ام بناج ىلإ متعملا سبايلا حطس سکعی
 ربكأ ءاملا قوف عاعشا نم دقفي ام بئاج ىلإ اذه ؛سبايلا نم رثكصأ ءاملا نم

 .ءاملا حطس قوف ءاملاراخب ةبسن ةدايزب سبایلا قوف نم

 :ةايحلا ةدوجوو ةرارحلا

 يه باجيإلا وأ بلسلاب ناسنإلا ةحص ىلع رثؤت يتلا ةيئيبلا لماوعلا نم
 ةيجولويبسفلا ةسيحاشلا یسلع كلذ نوكيو ءانب ةطيحملا وجلا ةرارسح ةسجرد

 .اهقيقحتيلا ادبأو امئاد يعسي يتلا هتايح ةدوج © لثمتت يتلاةيجولوكيسلاو

 : Ambient" 12101061:21016'' وجلا ةرارح ةجرد

 يذلا يوجلا فالغلا ةرارح ةجرد نعاسهب ربعن يتلا يهوجلا ةرارح ةجرد
 ناستإلا رعشيو ادراب وجلا حبصیف ضافخنإلاب اهفصن نأ نكمملا نم يتلاو انب طيحي
 ىلع ةظفاحمللو .ةنوخسلاب ناسنإلارعشيو اراح وجلا حبصيف عافترالاب وأ ؛ةدوربلاب
 (ةیوئم 37°) يداعلا ىوتسملا ىلع مسجلا ةرارح ةجرد نوكت نأو دبال ناسنإلا ةايح
 45°) تيهنرهف 113 قوفقرارحلا ةجرد عفترت امدنع ةافولا ثدحتو تيهنرهف 6

 ةرارحلا تاجردر شؤم ريغت دنعو ء(ةيوئم 25°) تيهنرهف 77 نع ضفخنت وأ (ةيوئم

 لٹم عافدلاو فيكتلا لجأ نم لمعت مسجلا 4 تايلآ كانهف يعيبطلا لدعملا نع
 ةجردل ضرصت اذإ دمجتلا وأ ةيلاعلا وجلا ةرارح ةجردل ضرسعت اذإ ةنوخسلا
 سمالا كوبيه يمسسي خسم ا 2 ماه ءزسج كانهو ةسسضفخنملا وجلااةرارح

 ةرارحلا تاجرد عم ءاوس فيكتلا تايلآرادصإ نع لوئسملاوه ([181735]10012)
 .ةعفترملاوأ ةضفخلنملا

 سس ل و 36 ےس



 ةيخانللا ایفارغما ا حس جس سجس عمم

 :ةعقترفا ةرارحلا ةجرد :الوآ

 :يلاتلا وحنلا ىلع اهدقف لجأ نم ةعفترملا ةرارحلا تاجردل مسجلا ةباجتسا لثمتت

 .قرعلازارفإ ©

 .ناسنإلا ثهل ©

 نم مدلا نايرس يلإ يدؤت يتلاو دلجلا حطس نم ةبيرقلا ةيومدلا ةيعوألا عاستا ©

 دلجلا حطس نم ةبيرقلا ةيجراخلا قطانملا يلإ مسجلا كي ةيلخادلا ءاضغألا

 .رثكأ قرع لوصو يلإ عاستالا اذه دعاسيو

 دوجوملا ءاملا رخبت ىلع هتردق نم مسجلا ديزي ثيح :لوبلا نيوكت نم لالقإلا ©

 .هنم دقافلا ضیوعتت شطعلاب ناسنإلا سحيانه نمو ةجسنألا ے

 قطانملا فم ةضفشنملا ةرارحلا تاجرد ىلع نیداتعلا صاخشألل ةبسنلايو

 ةراحلا ةئيبلاو ةعفترملا ةرارحلا تاحرد عمم فيكتلا نوعيطتسي ةيبطقلا وأ ةدرابلا

 نأ لثم (3 ءءأأ208112211012) ملقأتلا قییرط نمع ةغلاب تايوعص اودجي نأ نودب

 دنمو .ةعفترملا ةرارحلا تاجرد ةهجاوم دنع ربكأ ةعرسب قرعلا زارفإ مسجلا ملعتي
 تابارطضالا أدبت ةمفترملاةرارحلا تاجرد هاجت هلاعفأ دودر رادصإ 4 مسجلا لشف

 :اهنمو فيكتلا مدع ىلع اليلد روهظلا  ةیجولویسفلا

 .سمشلا ةيرض -

 .ةيبلقلا ةمزألا -

 .مدلا طغض عافترا . -

 :ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد :ايناك

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةضفخلللا ةرارحلا تاجردل مسجلا ةباجتسا لثمتت

 ۷1٥۵٥'. ٥از ہتم' يئاذغلا ليثمتلا ةيلمع ةدايز ©

 .ةفجرلاو ةشمرلا ©

 سلو 37 هن س سس



 م س سس مس سم ةیخانلوا ايفارغجلا

 سلع ةسيعوألا وأ نييارشلا قییضتو مسجلا حطس ىلع ةيومدلاةيعوألا قيض

 قيص يدؤي ثيح نييارسشلا عيسوت ةيلمعل ةيسكع ةفيظو يدؤي حطسلا

 اهرودب دلوت يتلاو ةيلخادلا ءاضعألا ىلإ رثكأ مد قفدت ىلإ اذه نييارشلا

 اهنأ امك ء(يئاذغلا ليثمتلا) ضيألا ةیلمع 4 ةدايزلا لالخ نم رثكأ ةرارح

 .حطسلا نع ًاديعب مسجلا ةرارح ةجرد ظفحت
 ةبالسص ىساع لسمعت يهو ؛(211061601108) ةيدلجلا تاريعشلا باصتنا

 اذهو ؛دلجلا سلع تاءوتن دوجو كلذ بحصی ڈداعو دلجلا سلع تاريعشلا

 ةقصالملا ءاوهلل ةعيفرلا ةلزاملا ةقبطلا کمس نم ديزي يدلجلا لعافتلا

 دودر رادسصإ ي مسجلا لشف دنعو .ةرارحلا نادقف نم للقب يلاتلابو دلجلل

 8# ةيجوئويسفلا تابارطسضالا أدسبت ةضفخنملاةرارحلا تاجرد هاجت هلاعفا

 :اهنمو فيكتلا مده ىلع ًاليلدروهظلا
 ابالخ ےس ةيجلث تاروللب نوكت متی اهيفو :((1108113116) عيقصلاب ةيرضلا

 .دلجلا

 .دلجلا دمجت ىلإ كلذ يدؤيو ةيومدلا ةيعوألا قییضت

 وحنلا ىلع اهضارعأ جردستت يتسلاو ([00106172218[1/7۷) ةرارسحلا ب صقنلا

 ۱ :يلاتلا

 (Cardiovascular activity)„ بلقلت ةيومدلا ةيعوألايف طاشن .1

 .بلقلا #4 ضبنلا ةعرس .2

 ,مدلا طغض عافترا .3

 روهدتي (م 30° -25°) ف ۶77 ف ۶86 نيب ام ةرارحل اةجرد ضاخنا دنعو .4

 ةبامهإلا لاستحا نإف "77 نس لقأ ىلإ ةرارحلا تلصو اذإو بسلقلا طاسشت

 ًارظنو .ًامئاق ةافولا مش نمو ةبوبيغلا ثودحو يعولا نادقفو ةيبلقلا ةمزألاب
 نص ثحبلا نم هعنمي ةيلقعلا فئاظولا ےب فقوت هل ثدحي ناسنإلا نأل

 ثودح ىلإ يدؤت يتلا يه ةدلبملا سبالملا نأ دجتسف ةدعاسملا بلطو ةئخدتلا

 عم ةفاجلا سباللاب روضلا ىلع اهتم صلختلا نم دبالف يرارحلا صقنلا

 .يرارحلا صقنلا اذه ضوعت ىتلا ةيفاكلا ةرارحلاب دوزتلا

mn او eem 



 ةیحاتلطا ایاارغم1 < هك ا

 :راجتإلاو كولسلاب ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد ةقالع

 :3عانصلا لاجم 1. 

 نم لیوط تقول ةعفترم ةرارح تاجردل ضرعتلا بلطتت يتلا لامعألا نإ

 بهذلا مجانم وأ بلصلاو ديدحلا تاعانص وأ زباخملاو نارفألا # لامعلا لثم نمزٹا

 :ةيلاتلا ضارعألا مهيلع رهظت ءخلا ..محفلاوا

 .(ءالارخبت) فافجلا -

 .حلملا نادقف -

 .تاليضعلا كاهنإ -

 :يتآلا عبتی كلذ يداضتلو

 :دقاضلا ضيوعتل حلل او ءاملا نم ةرفاو تایمک لامعلا ءاطعإ -

 .نمزلا نم ةليوط ةرتفل ةيساقلا ةيرارحلا فورظلل مهضيرعت مدع -

 .ةیقاو ةعنقأو سبالم هادترا -

لا عسم اوضيكتي يسكل ةطخ مسهل عضوت نأو دبال ددجلا لامعلا اما -
 فورش

 .ةوطخب ةوطخ ايجيردت ةديدجلا

6 gu 
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 :ةصاردلا لاجم ےب .2

 ةعفترملا ةرارحلا تاجرد ريثأت ةساردب (1972) رليب یمسی ءاملعلا دحأ ماق

 نيس ةضراقملا لالخ نم تاناحتمالا جئاتن # وأ باعيتسالا ب نيمالتلا زاجنإ ىلع

 مدختست ال يتلا سرادملا يبو اهلوصف 2 سقطلا تافيكم مدختست يتلا نيمالتلا

 بالطلل تتشت ثدحي ملف ةيباجيإ ةجيتن ىلإ يلوألا 2 لصوتلا متو .تافيكملا هذه

 يتلا سرادملا ج ترهظ يتلا ةجيتنلا سكع ىلع ةيلاع مهيدل زيكرتلا ةبسن تناكو

 .ةيبلسلاب مستت تناك يتلاو تافيكم اهي سيل

 :يبرحلا لاجملا هل .3

 نويردم يركسعلا وأ يبرحلا لاجملا ي دونجلاو طابضلا نأ نم مشرلا ىلع

 تاريغتلاب كلذ نم مغرلاب نورثاتی مهنا الإ ةبعصلاو ةيساقلا فورظلا لمحت ىلع
 ملاعلا ماق ثیح ةيلمعلا ةبرجتلا لالخ نم كلذ تبثأ دقو .مهلوح نم دجوت يتلا

 نم تارئاطلاب اهلقن مت يتلا ةيناطيربلا قرفلا نم دده ىلع ًاثحب 1967 ماع (مدآ)
 يناعت تحبصا يتلا كراعملا ىدحإ 4ب ةكراشملل ةيئاوتسا قطانم يلإ لدتعم خانم

 لحلاو .ةعفترملا ةرارحلا تاجرد عم مهفيكت مدعل ہفابتشالا ءانثا عيرذلا لشفلا نم

 سس سم سس. 40 بسسس سمسم سمس ص جس ممم



 ةيخانلا ايفارغجلا ت سس ت سس س م ميس سدس سس

 وجلا ىلع اوملقأتب ىتح مهلقن دعب دونجلل كاكلا تقولا ريفوت وه كلذل ديحولا

 .ديدشلا رحلا وأ ةسراقلا ةدوربلا ءاوس ديدجلا

 :يعامتجالا كولسلاو ةرارحلا

 :بذاجتلاو ةرارحلا .1

 ةيلاعلا ةرارحلا تاجردل هضرعت دنع ةحارلاب ناسنإلا رعشي ال ماع هجوب

 ةيرظنل ًاقبط نيرخآلا هاجت يبلس ساسحإو تابارطضالاو قلقلا نم تالاح هباتنتو
 امل ةيلاعلا ةرارحلا فورظ لظ 2 نيرخآلا عم لعافتلا تالدعم لقت ثيح بذاجتلا

 نورابو لہ نيملاعلا لبق نم ثحب ءارجإ مت هنأ نيح ۓ «فاعضإو كاهنإ نم هببست

 ريثأت اهل نوكي دق ةرارحلا نأ ےب ىرخأ ةقيقحب رقت ہتجیتت تناك (1976 1974)

 ناسنإلا ضرعت لثم ناسنإلا اهل ضرعتي دق یرخا فورظ تحت مدعنم وأ لیئض

 .ةرارحلل لمتحم ريثأت يأ وحمت يهف ةناهإلا وأ ةلماجملا فقاومل

 سسس 4 هس



 هس سس سس م سس ع مس ص صم ةيخاللا ايفارغجلا

 :تارایسلا ةدايقو ةرارحلا ةجرد .2

 ةدايق يه ةدشب ةرارحلا ةجرد اهيلع رثؤت نأ نكمي يتلا ىرخألا تالاجملا نس
 :ةيلاتلا يحاوت سمخلا ل لثمتتو ثداوح نم اهنع جتني امو تارايسلا

 وأ ةيلاعلا ةرارحلا تاجردل ضرسعتلا دنع ءاوس ہتالضملا ةنورم ةقاعإ (1

 مكحتلا مدع يلاتلابو ةدايقلا ةلجع ىلع ديلا ةضبق نم للقت ثيح ةضفختلملا

 .ةلمرفلا وأ ةدايقلا ةلجع كل

 ةرايسلا دئاق لبق نم لماكلا كاردإلا مدع يلاتلابو ؛يسحلا زييمتلا ةلق (2

 .قيرطلل

 وأ ةلمتحملا ءاطخألا ريدقت ءوس يلإ يدؤي امم ؛هتظقيو ةرايسلا دئاقرذح ةلق (3

 .رورملا تامالع كاردإ

 ج لالتخالا ببسي دق «يناودصلا كولسلاو لاعفنالل ةرايسلا دئاق ضيرعت (4

 هلعجي امم ةرايسلا دئاقل ًاجیھت وأ ًابارطضا ةعفترملا ةصاخو ةرارحلا تاجرد
 ةر ةرماخم ةن ادای ًاكولس كلسي

 ةجرد رثأ حبصی ةديدشلا حايرلا بوبه تالاح ةيةيلقعلا تاباجتسالا ةلق (5

 لوا زاغ ةبسن ةدايز لامتحال ًاحوضوو ةدش رثكأ ةضفخدملا وأ ةيلاعلا ةرارحلا

n 



 ةيهانطا انار1|4 n سسس سمس

 همد هب ۃدسکؤلا داوملا ةبست ةدايز وأ ةرايسلا قئاس مد يب نويركلا ديسكمأ

 .ةيلقعلا تاباجتسالا ةلق هنع مجلي

 :ناودعلاو ةرارحلا .3

 كولسلاب ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد طابتراب مدقلا ذنم ساٹلا نيب داقتعا أشن

 جئاستن ريشتو مهكولسو مھتافرصت ىساع ةرطيسلا دضفو صاخشألل يناودعلا
 تاجرد ةلاح 4 امامت ضيقنلا ىلع هنأ الإ داقتعالا اذه ةحصب ام دحل براجتلا

 مدعو بعتل او زازفتسالل ىرخأ لماوع اهتبحاص اذإ ةصاخبو ًادج ةيلاعلا وجلا ةرارح
 ةجيتن اهعم ناودعلا حبصي ال ةروصب ديدشلا كاهنإلا يلإ يدؤت نأ نكمملا نم ةحارلا

 .ةرارحلا نم بورهلا ف صخشلا نم ةبغر لزتخي دقو ةيمتح

 :كولسلاو ةدرايلا ةرارحلا تاجرد

 ةرارحلا ةجرد 4ب ناسئإلل لعافتلا ناب رقت ةدیدع رظت تاهجو دجوت

 ةحص یدم ىلع ةباجإلاو ةيلاعلا ةرارحلا تاجردل ضرعتلا دنع فلتخي ةضفخندملا

 ىلع بلغتلا ىلع ةردقلا يلإ كلذ عجريو ءيشلا ضعب دقعم رمأ وه تاهجولا هذه

 سسس و 43 هس سس سس



 دسم ن مسحمممممسسسسسسمس-سہمسس) ةیخانما ايفارخجلا

 وأ ةردقلا رثأتت ال يلاتلابو ءفدلا ىلع ثعبت يتلا ةليقثلا سبالملا سيلب درابلا وجلا

 ال ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد نأ ًاضیا ينعي ال اذه نأ ريغ .لامعألا زاجنإ ىلع ةءاضكلا

 نوكت مسجلا نم ءازجألا ضعب نأ 4 احضاو كلذ ىرنو لامعألا زاجنإ ىلع رثؤت
 طقف يديألا تناکحأ ءاوسو - ةدوربلاب ةرثأتم ريغ ىرخألا ءازجألا امنيب ابلاغ ةدراب

 .طقف ةدرابلا يه مسجلا لخاد ةرارح ةجرد نأ مأ ةدراب

 ؛:ةحصلاو ةيضفخنللا ةرارحلا تاجرد .1

 طوبهلا يلإ ةضفخنملا ةرارحلا تاجردم ىدملا ليوطلا ضرمتلا يدؤي

 ءاوجأ 4ب نوشيعي نيذلا صاخشألا نأ ينعي اذه لهف )٥ ١٥٥٥٥ 50٥/]11(: يرارحتا

 ؟دراہلا سقطلاب ةلصتم ةيحص تاریثات نم نوتاعی ةيبطق نادليو

 لماوه رفاوت عنم ةحصلا ىلع ةروطخ لكشت ةدرابلا ةرارحلا تاجرد دعت مل

 رخألا تاعمتجملا 4 قراوف ةيأ تدجو نإو نکاسلا 2ب ءاويإلاو سبالم نم ةياقولا

 وه ناسنإلا 4ب ًاركأت رثكألا بناجلاو .يراضحلا فالتخالا يلإ بلاغلا ف عجریسف
 ةرارحلا تاجردسي ةرسشابم ةقالع هل سیٹ ضیا ها الإ ةيسفنلا ةحصلا باج

 دجو يبونجلا بطقلاب 1968 "نوسردنج" اهب ماق ةحصلا نع ةسارد يفش ةضفخنملا

 - عيهتلا - قلقلا -قرألا نم نوناعي تاطحملا ىدحإ 4 نيميسقملا صاخشألا نأ

 نم رثكأ ةقاشلا لمعلا تابلطتلو ةلزعلا يلإ ضارعألا هذه عسجرتو ؛:ضابقنالا

 :لامعألا زاجنإو سراقلادربلا 2

 و ةيلمعلا ةءافكلا نم لدقت (م ”13) ف 55° ىلإ ةرارحلا ةجرد ضاغخنا

 تاسزيتاكيم نأ نيح ب .یسمللا زييمتلاو ةيلصعلا ةردقملاو عبتتلا ىلع ةردقملا
 دنعو ةبسانم مسجلا بل ۃرارح ةجردب ظافتحالل اسا تم ف اقا

 ةدوربلل تضرعت يديألا نأ ولو لقي زاجتإلاف (مسجلا بل ةرارح ةجرد) اهضافخنا

 .ةيوديلا ةنورملا وأ ةردقلا نم لقي اهبلصتو يسمللا زییمتلا نادقفب اهتباصإ نإف

 سس سلم... 44 4 مص سس چچا سس



 ةيخادلا ايفارخغجلا ليس س

 رثكأ سانلا ضعب جهزت ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد تناك اذإ رخآلا بتاجلا ىلعو

 ىدل ةضفخنلملا ةرارحلا تاجردب ًارخات لقا نوكي يلمحلا زاجنإل انا الإ مهريغ نم

 نم لامعألا زاجتإ ىلع ةضفخنملا ةرارحلا تاجرد 4 بيردتلا نأ امك رخآلا ضعبلا

 نأ اذه ىنعمو ةیلعاف رثكإ ةفيكملا تامزيناكيملا نوكت ثيح زاجنإلا نسحي نأ هنأش

  زاجنإلاو ةرارحلا ةجرد نيب ةقالعلا 4 ًاريبك ًارود ابلاغ بعلي فييكتلا ىوتسم
 .رخآلا ضعبلا دنع ةيسكعو ضعبلا دنع ةيدرط ةقالع اهنأ يأ ؛ةدوربلا فورظ

 :يعامتجالا كولسلاو سراقلا دربلا .3

 كولسلاو ادج ةضضفخلملا ةرارحلا تاجرد ةقالع لوح ثاحبألا جئاتن نيابتت -

 :ةينآما ةفلتخملا راثآلا 2 رهظتو صاخشألل يعامتجالا

 ,ةيبلسلاب نورعش صاخشألا ضعب لعجت -

 وآ

 وجلا ةرارح تاجرد ريثأت اهبمتي يتلا ةيفيكلا سفنب ناودعلل لیلا ةدايز -
 .رثكأ ةرارحلا تاجرد ةلقب ناودعلا هعم لقي نيعم ىدم ىلإ ةيلاعلا

 وأ

 .ريخلا لامعأ ةدايزو ةميرجلا تالدعم ليلقتو ينواعتلا كولسلا ةدايز

 :خانملاو سقطلا

 امھٹیہ طلخلا مدع بجيف صاخ لول دم حانلاو سقطلا يتملك نم لكل

 وجلا ةلاح فصو هب دصقيألا/ 8311161 سقطلاف امهتم وجلا ةلاح نع ریبعتلا دنع

 بهت يتلا حايرلا عوتو هطغض رادقمو هترارح ةجرد ثيح نم نيعم موي وأ ةظحل هس

 ةجردو بابضلاو بحسلا ثيح نسم هيف ةبوطرلا رادقمو تقولا كلذ شك هيلع

 نويزفيلتلاو فحصلاو تاعاذإلا اهثبت يتلا تامولعملا نم كلذ ريغو امهتفاثك

 سس لسٹ سلا 45 هس سس سس سيب م



 بچ ی و و ا

 نيرايطلا لثم سقطلا ةلاحب ةطبترملا لامعألا باحصأ اهب دشرتسیل - ايموي

 .مهريغو نيلاحرلاو نييعارزلاو نيدايصلاو نيحالملاو

 هنأل سقطلا لولدم نم عسوأو لمشأ موهفم ىلع لدیف ۳1101318 خانملا اما

 «تاونس ةدعوأ ةئس وأ الصف وأ ارهش نوكت دق ةليوط ةدم كي وجلا ةلاح ىلع لدي
 فرصتلل اهل تاطسوتم لمعو اهرصانع عيمجب ةيمويلا سوقطلا تاسايق نخأ دعب

 لوشت ًالثمف ةماع ةروصب ميلاقألا نم ميلقإ يأ © ةدئاسلا ةيخانملا ةلاحلا ىلع

 اغي ص راح ماعلا ضانيرلا خانم امنيب مئاغو لدکعم ضايرلا 2 مويلا سقطلا
 .ءاتش طقسب اهبلغأ ةليلق راطمألاو ءاتشدراب

 يهو راطمألاو ةيوطرلاو حايرلاو يوجلا طغضل او ةرارحلا خانملا رصانع مهأو

 يوجلا طغضلا فالتخا ىلإ يدؤي ةرارحلا ةجرد فالتخاف ؛ضعبلا اهضعبيف رثؤت

 عون ىلع فقوتي راطمألا طوقسو حايرلا بوبه ىلإ يدؤي يوجلا طغضلا فالتخاو
 .اذكهو ....اهنم ةمداقلا ةهجلاو حايرلا

 :ةرارحلا 1
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 ةيخانطا ايقارفجلا سمسم حس سس جس سس سلع سس م ب مم ب بو

 :اهتيمهأ

 طب رثؤي اهتجرد فالتخا نأل ارظن ةيخانملا رصانملا هذه مهأ ةرارحلا ربتعت

 .راطمألا يلاتلابو فئاكتلاو ةيوطرلاو حايرلاو يوجلا طغضلاك ى :رخأآ ا رصانعلا

 :اھردصم

 ةرارحلا نأ ا مک وجلاو ضرألسل يسيئرلا ةرارحلا ردصم يسه سمشلا

 .ةديلق اهتجرد نكلو اضيأ ریثات اهل ضرألل ةينطابلا

 امدنعف ةيويحلا ةعشألاو ءوضلاو ةرارحلا يطعت اهنأب سمشلا ةعشأزاتمنو

 ةركلا حطس نخسي اهتعشأ سمشلا لسرت

 طيحملا يزاقلا فالفلا ىلع امهترارح سكعنت مث ءامو سباي نم ةيضرألا

 دشا ضرألا حطس نم ةبيرقلا وجلا تاقبط نوكتو ؛هترارح ةجرد عفترتف .ضرألاب
 رعشو ةرارحلا تلق وجلا ي عفترا املك ناستنإلا نأ يأ ےنع ةديعبلا نم ةرارح

 .ةدوربلاب

 ىلإ لصت ىتح ءاضغلا يؤ ليم نويلم 93 ةفاسم سمشلا ةعشأ عطقتو

 ۔ًابیرقت قئاقد ينامث ةدم #4 ضرألا عطس

 كانه لب ةدحاو ةجردب ضرألا حطس تاهج عيمج سمشلا ةعشا نخست الو

 ةبيرق وأ ةيدومع سمشلا ةعشأ اهيلع طقست يتلا يهو ةرارحلا اهيف دتشت تاهج

 .ةرارحلا اهيف لقتف ةلئام سمشلا ةعشأ اهيلع طقست یرخآ تاهجو ءةيدومعلا نم

 :ةيرارحلا قطانملا

 ءاملعلا ميسقت ةيضرألا ةركلا ىلع ةرارحلا تاجرد فالتخا ىلع بكرت

 :يتآلاكم يه ةیرارح قطانم ةدع ىلإ ضرألا حطسل

 ااو 0/7 سس



 ةا سس سس سس سس سس يس م س ةيخانلا ايفارغجلا

 :ضرألا حطس ىلع ةيرارحلا قطانملا

 اهطسوب رميو يدجلا رادمو ناطرسلارادم نيب عقتو ؛ "ةيرادملا" ةراحلا ةقطنملا ,1

 ابیرقت ةنسلا رادم ىلع ةراح اهنأب زيمتتو ءاوتسالا طخ

 ا ةيلامشلا" ناتلدتعملا ناتقطنملا .2

 انيرتقاو نيرادملا نه اندعتبا املك ةرارحلا امهيف لقتو نيتيبطقلا نيترئادلاو

 نيتقطنم ىلإ اهنم لك میسقت نکمی يلاتلابو ؛نيتيبطقلا نيترئاد نسم

 :يلاتلاك نيتزيمتم

 اهنأب زیمتتو 40 - 23 1/2 ضرع يطخ نیب دجوت :ةئيفد ةلدتعم ةقطنم .أ

 .ءاتف ةفيقنو اقیض ةراخ

 اھناہ زیمتتو 66 1/2 40 ضرع يطخ خبر ا ب

 .ًءاتش ةدراب افیص ةلدتعم

 سس و 48 سسس



 ةيخانطأ ايطارتاتجلا N مبسم سمسم رووا

 نيتيبطقلا نيترئادلا نيب ناعقتو :"ةيبونجلاو ةيلامشلا" ناتيبطقلا ناتقطنملا 3
 لاوط جولٹلا مكارتو ةدوربلا ةدشب نازيمتتو «يبونجلاو يلامشلا نيبطقلاو
 .ابیرظت ماعلا

 :حایرٹا 22

 ةيئاوه تارايت يهو هناحبس هتردقب كرحتتو هتدارإو هللا ةئيشمب حايرلا بھت
 تاذ قطانم دوجول :ةيضرألا ةركلا حطس قوف ىرخأ ىلإ ةهج نم ةعفدنم كرحتت
 قطانم قوض دوجوملا ءاوهلاض ,ضفخنم طغض تاذ قطانم راوجب عضترم طغض
 طغضلا قطانم قوض دوجوملا ءاوھٹا امٹیب نزولا لسيقث نوكي عفترملا طغضلا
 ةقطنم نسم نزولا ليقثلا ءاوھٹا كرحتي كل ذل .نزولا فيفخ نوكي ضفخنملا
 4 طغضلا ىواستي ىتح اهألميل ضفخنملا طغضلا ةقطنم وحن عفترملا طغضلا

 اك ةيضرألا ةركلا تاهج عيمج ىلع ًایواستم يوجلا طغضلا ناك ولو :نیتقطنما
 قطاشم نم حايرلا ةكرح هيبشت نكميو .هناكم ب انكاس يقبلو ءاوھٹا كرحت
 تاعفترملا نم ًايئاقلت ءاملا بايسناب ضفخنملا طغضلا قطانم ىلإ عضترملا طغضلا
 ةطساوب حايرلا ةمرس سايق نكميو .ىوتسملا 2 نزاوتلا لصحي يكل تاضفخنملا ىلإ
 ةطساوب حایرٹا بوبه هاجتا ةفرعم نكمي امك Anemometer رتمومينألا زاهج

 .اھٹم يتات يتلا ةهجلا مساب حایرٹا ىمستو Wind vanê حايرلا ةراود



 د ا ةا اربا

 sAnenıometer Wİnd ۷3 عرتمومينألا حايرلا ةراود

Anemometer Wind Vane 

 :حايرلا عاونآ

 :ةمئادلا حايرلا ٠

 وجلا تاقبط 4 رصحنتو ةئسلا لاوط ماظتناو رارمتساب بهت حاير يهو
 لمشتو اهتم بهت يتلا ةيعرفلا وأ ةيلصألا تاهجلا ءامسأي ةداع ىمستو «ىلفسلا

 .ةيبطقلا حايرلاو ةيسكعلا حايرلا ؛ةيراجمتلا حایرٹا ةمئادلا حايرلا

 ےس و 50 ےل ےس



 ةيطاخلاا ايهارغجلا سم سمع سس سوس حس سجس مس <

 :ةمئادلا حايرلا عاونأ

 :ةيراجتلا حايرلا (1

 ةقطنم وصحت نيتيرادملا عفترلا طفضلا يتقطنم نسم حايرلا هذه بهستو

 ؛يلامشلا ةركلا فصن 4ب ةیقرش ةسيلامش نوكتو «يئاوتسالا ضفخنم ا طغضلا

 ريغو ةفاج اهتأب ةيراجتلا حايرلا زاتشو «يبونجلا ةركلا فصن ۓ ةيقرش ةيبونجو

 .ةراح تاهج ىلإ ةئفادزاهج نم يتأث اهنأل ةرطمم

 :ةيسكعلا حايرلا @

 30 يترئاد لوح دوجوملا عفترملا طغضلا ةقطنم نم ةيسكعلا حايرلا بهت

 فصن ب ييرغلا بوشجلا نم ةداع بهتو ,نیتیبطقلا نيرئادلا ىلإ ًايونجو الامش
 ةدفادو ةرطمم يهو ؛يبونجلا ةركلا فصن كب يبرغلا لامشلا نمو ؛يلامشلا ةركلا

 بحصت اس ًاريثكو ءاعون ةدراب تاهج ىلإ ةئفاد تاهج نم يتأت اهنأ كلذ ببسو

 دعرلا ةريثك بوبهلا ةديدش فصاوع يسهو ريصامألا اهعم ةيسسكعلا حايرلا

 .ًاريثكد وجلا اهعم برطضي ةعيرس تابلقت عم قربلاو

n 9 [ 4(سسس:۔دییاسدپدساسدسهٛٔھجحسسسسم 



 ب ا و فقر ایران

 :ةيبطقنا حايرلا (3

 ةيلامشلا ةيبطقلا ةرئادلا وحن يلامشلا بطقلا نم ةيبطقلا حايرلا بھت

 ةيبطقلا ةرئادلا وحن ييونجلا بطقلا نم بھت امك يقرشلا لامشلا نم يتاتو

 ,ةفاج ةدراب حاير يهو ةيقرش ةيبونج نوكتو ةيبونجلا

 :ىرخألا حايرلا .ب

 ةيلحملا حايرلاو ةيمسوملا حايرلا :لثم یرخآ حاير ةمئادلا حايرلا ريغ كانهو

 .رحبلا میسنو ءربلا ميسنو

 :ةيمسوللا حايرلا )1

 لب هنأ وه اھبوبھ ببسو ةنسلا نم ةنيحم لوصف 4 ةيمسوملا حايرلا بھت

 ريثادت نع اهدعبل ةرارحلا ةديدش تاراقلل ىطسولا تاهجلا نوكت فيصلا لصف
 نم ةيقآ ةبطر حاير هلحم لحيو ؛عفترتو فخیو اريك اهب ءاوهلا نخسيف تاطيحملا
 لصف بو ةريزغلا راطمأ طوقس ببستف ةرواجملا راحبلا نم طغضلا ةعفترملا قطانملا
 ةطيحملا راحبلا وج نم دربأ تاراقلاب ةيلخادلا تاهجلا حبصتو لاحلا سكعني ءاتشلا
 ةدراب ةفاج نوكتو ةرواجملا تاطيحملا ىلإ ةراقلا طسو نم حايرلا بهت اذلو ءاهب
 ةيبونجلا ایسآ تاهج ىلع ةمظتنم ةروصب ةيمسوملا حايرلا هذه بھت ام رثكأو
 .ةيبرعلا ةريزجلا برغ بوئجو ايلارتسأ لامشو ةشبحلاو ايقيرفإ طساوأو ةيقرشلا

 :ةيلحملا حايرلا (2

 تارتف 4 ةريصق ةدمل ةحاسملا ةريغص ةنيعم قطانم 4#.ةيلحملا حایرٹا بھت

 2 ةيمسوملا حايرلا نع فلتخت يهو :سيراضتلاب ةصاخ لماوع نع أشنتو ةعطقتم

 . اهلثم ماظتناب بهت الو هعمجأب الصف لمشت ال اهنأ
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 ةيخانطا ايفارخجلا سيب سس سس سس م سس

 اهتدش 4 فلتخت اهنكلو مهاعلا تاسهج بلغأ ےب دجوت ةسيلحملا حایرلا

 ةريزجلا بونج نم بھت يتلا "مومسلا" حاير اھتلٹما نمو ىرخأ یئإ ةهج نم اهريثاتو

 ىربكلا ءارحصلا نسم بهت يتلا "ةراحلا نيسامخلا" حایرو اهلامش ىلإ ةسييرعلا

 .ةرواجملا راطقألا 4 رشتنتو ايقيرفإب

 :رحبلا ميسنو ربلا ميسن (3

 تاهجلا 2 ثدحت يتلا ةيوجلا تارهاشلا نم رحبلا میسنو ربسلا ميسن

 ءاشاو سبایلا نم لك ةرارح تاجرد نيب يمويلا قرفلا اهيف مظعی يتلا ةيلحاسلا

 صتمي سبایلاف ءاهنادقفو ةرارحلا صاصتما ےل امهنم لك ةعيبط فالتخال كلذو

 ءءطبب اهدقفيو ءطبب اهصتمي هنإف ءاملا اما :ةعرسب اهدقفيو ةهرسب ةرارحلا

 طغضلا فلتخي يلاتلابو نيرواجتملا ءاذاو سبايلا ىلع ةرارحلا فلتخت كلدلو

 ةمشأ عطست امدنع راهنلا ءاشثا يفف ؛رخآلا ىلإ امهدحأ نم ءاوهلا لقتنيو اهيلع

 عضقريو فخیف ضرألل سمالملا ءاوهلا ةرارح ةجرد عفترت ءاملاو سبايلا ىلع سمشلا

 اراهت ليلع دراب ميسنب سانلا رعشيف ؛رحبلا ةیحان نم بهي دراب ءاوه هلحم لحيو



 ب ج ب ةا اقرا

 رحبلا حطس قوف ءاوهلا نوكي سمشلا ةعشأ بيغت امدسب ليللا ءانثأ و
 بهيو ؛عضتريو فخيف ًاشفاد اليل رحبلا قوف ءاوهلا نوكي ثیح سیایلا ءاوه نم أفدأ
 . ربلا ميسن ىمسي ربلا ةيحان نم ليقث دراب ءاوه هوحن

 دوجو ىلإ كلذ وعدیو ءاهيلع بهي يتلا لحاوسلا خاتم رحبلا میست فطلیو

 رجشلا تقو مھجورخ ءانشثأ نيدايصلا دعاسي ربلا ميسن نأ امك فیرحبلا فياصملا

 .اراهن مھتدوع ےب مهدعاسي رحبلا ميسنو ءدیصلل ةيعارشلا مهيراوق

 :حایرٹا فارحتا

 قطانم نم ميقتسم طخ يبو ةرشابم حايرلا تبھٹ ةتباث ضرألا تناك ول

 لوح ضرألا نارود ببسب هنأ الإ ضفخنملا طغضلا قطانم ىلإ عفترملا طغضلا

 نم یرخآ ىلإ ةقطنم نم اهبوبه ءانثأ حایرلا نإف قرشلا ىلإ برغلا نم اھسفن

 راسب ىلإو ؛یلامسشلا ةركلا فصن جب اههاجتا نيسي ىلإ فرسحنت طغسضلا قطاسم

 لوح ضرألا نارود وه انركذ امك كلذ ببسو ؛يبونجلا ةركلا فصت  اھھهاجتا

 عرسأ ةهج ىلإ ةكصرح اطبأ ةهج نم حايرلا لاقتناو قرشلا ىلإ برغلا نم اهروحم

 نم لقتنت اهنإف ءاوتسالا طخ وحن بھٹ يتلا حايرلا كلذ لاثمو ؛:ةكرح اهنم

 نأل كلذو قرشلا وحن اهتكرح 4 اهقيست ةعيرس ىرخأ ىلإ ةكرحلا ةئيطب تاهج

 .عرسأ ءاوتسالا طخ دنع ضرألا نارود

 ا 5۸ ےس



 ةيخائكا ايفارشجلا مس بسسس سس سس سس سس عمم مس

 | ضرألا حماقس سلق جورعا هقارشملا

 ` :ةيوطرلا (4

 اذإ الإ بطر نوكي ال وجلاو وجلا 4 دوجوملا ءاملاراخب انه ةبوطرلاب دصقيو
 ءاملا راخب نم يوجلا فالغلا نم یلفسلا تاقبطلا ولخت الو ءالا راخب ىلع یوتحا

 .لاوحألا نم لاح يأب

 ىلع رذعتيو ءاوهلا لب ةرياطتم ءاشا نم ادج ةريغص تارذ وه ءاماراخبو

 يطغت يتلا ةيئاملا تاحطسملا وهراخبلا اذهل يسيئرلا ردصملاو ؛اهتيؤر ةدرجملا نيعلا

 ةيوطرلا ريثك راص ءاوهلا 2ب ءاملاراخب دازا ذإو ةيضرألا ةركلا حطس يثلث نم رثكأ

 اذإ ةيئام تارطق ىلإ ءاشا راخب لوصت ةيلمع وه فئاكتلاو ؛ًافاج راص لق اذإو

 .دادزت ءاملا راخب لبقتل هتيلباق نإف هترارح تعفترا اذإ امأ ؛هترارح ةجرد تضفخنا

 هع يه CC يس سب سس سس و وعم سس سس سس



 سس سس مس سلا ةلیخادمطا ایفارخجلا

 :ةيوطرلا سايق

 .9)11 81012616 رتمورجيهل | مساب فرعي زاهج ةطساوب وجلا ةبوطر ةجرد ساقت
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mnةيخاتلبا ایفارخإ|  

 :ءاملا راخي فثاکت لماوع

 :ةيتآلا بابسألا نم ببس يأل ةرارحلا ضافخنا وه فئاكتلا 2 يساسألا لماعلا

 .ةدرابلا ةيلاعلا وجلا تاقبط ىلإ ءاوهلا عافترا .1
 .ةدراب تاهج ىلإ ةئفاد تاهج نم بطرلا ءاوهلا لاقتنا .2

 .اهلوح ءاملا راخب فئاكتي وجلا ۓرایغلا نم تارذ دوجو .3

 ءاوھٹا 2 رثؤت ةدوربلا هذهو دربي ىتح ًاليل هترارحل ضرألا حطس عامشإ .4

 .فئاكتيف هل ةقصالملا

 :فشاکتلا رهاظم

 جلثلاو عیقصلاو ئدنلاو باحسلاو بابضلا اهنم ةفلتخم رهاظم فئاكتلل

 .رطملاو دربلاو ديلجلاو

 :بابضلا .1

 ءاتشلا لصف يضف ءاوسلا ىلع ءاملاو سبایلا قوف دهاشت فئاكت ةرهاظ وه

 بجحت ةروصب ضرألا حطس قوش عمجتملا فيثكلا ناخدلا هنأكو بابضلا اذه یرن

 الا ا س ا



 مم سو ةیخانلہا ايئارخجلا

 تالصاوملا قوصيو رورملا ةكبرح ب تامداصملا نم ريثك ثودح ببستو ؛انايحأ ةيؤرلا

 ادج ةريغص تارذ هتقیقح جب بابضلاو :ةيوج ما ةيرحب مأ تناك ةيرب ةماع ةفصب

 :بابضلا بابسأ نمو .ءاملا راخب نم

 رحبلا ءاوض لاقتنا كلذ ةلثمأ نمو دراب ءاوه ىلإ بطر فاد ءاوه لاقتنا (1

 رشکپ اذلو سبايلا ىلع درابلا ءاوهلا ثیح ىلإ لسيللا رخآ بطرلا ٗیفادلا

 .ركابلا حابصلا طب تاريحبلاو تاطيحملاو راحبلا یطاوش ىلع بابضلا

 يقالت كب ثدحي امك دراب رخآلاو بطر نفاد امهدحأ نييئاوه نيرايت لباقت 2

 اكيرمأب دنل دنوفوين ةريزج يقرش درابلا روداربش رايتب ئفادلا جيلخلا رايت

 :یدنئا .2



 ةيخانطا ايفارخجلا ۹ سحبه سس

 تابنلا قارواو راهزألا ىلع ءام تارطق ًاحابص ناسنإلا دهاشي ام ًاريثك

 اشنت ًاضيأ ف فئاكتلا ا يهو :نداعملاو جاجزلاڪ ةلوقصملا ماسجألا حوطسو

 اذإض :اريثك دربت ىتح اليس عاعضشإلاب اهترارحل ءايشألا هذه لثم نادقف ببسب

 فرعت تارطق روص ىلع ةرشابم اهيلع فئاكت ءاوهلاب قلاعلا ءاملاراخب اھسمال
 مش ةرارحلا و یلع دعاسملا وجلا ءافص ىدتلا ثودح ىلع دعاسپ اممو ؛ىدنلاب

 یدنلا تارطق رخبتتو فئاكتت نأ ةرخبألل ةصرفلا ایھتت ىتح حايرلا بوبه فعض

 .سمشلا قورش دعب ةداع

 :باحسلا .3

 :ضرألا حطس نع ًاديعب ءاوهلا تاقبط نيب قلعم بابض هرمأ ةقيقح 2ي وه

 بحسٹا حايرلا لمحتو ہثرخبا فئاكتتف درہی ثييح ىلإ ءاوھٹا عافترا نسم اشنیو

 .حايرلا بوبه ہاجتا بسح ناكم ىلإ ناكم نم اهعم اهقوستو

 طغضلا قطانم يبو راخبلا ةرشكل ةيئاوتسالا قطانملا 2 بحسلا رشكتو
 ةعشا فعضل ةيبطقلا تاهجلا و ءابونجو ًالامش 60'ضرع يطخ دنع ضفخنملا

 نم ديزي ال عافترا ىلع وجلا تاقبط 4 باحسلا دجويو ,راخبلا ديدبت نع سمشلا
 .كلذ نم ىندأ تاقبط ے همظعم ناڪ ناو مك 2

 سسس و 59 ېه سم



NOES POTو  

 :بعحسلا عاوذا

 ىلإ مسقنتو «ضرألا حطس نسم ةبيرقلا بُحٌسلا يهو :ةضفخنملا بسلا
 اھعافترا لقي يتلا بٰحُسلا يهو ةیماکرلا - ةيقبطلاو قدبلتلا وأ ةيقبطلا ,نیعون
 ةحيفص ةسشيه ىلع ةيقبطلا بُحشسلا رشتنتو .ضرألا حطس نم م800:1 نع
 بُحُسلا ودبتو .ذاذرلا تارطق ًاتايحأ اهنم طقست دقو ؛ءامسلا يطفُت ةیوتسم

 :ةنكادو ةحتاف قطانم اهلفسأ 4 دجوتو ءاوتساو اكمُس لقأ ةيماكرلا .ةيقبطلا
 .ةقبطلا لخاد بحسلا نم لتك دوجو ىلع ؛اهمسا لوقي امك لدت

 .ضرألا قوض ةنيابتم تاعافترا دنع اهتدهاشم نكمي ةفلتخم بحسلا

 ىرخأ ايحس دجن امئيب ةنيعم عافترا تال دعم جب طقف دجوت بحسلا نس ریثشکسو

 تاعافترا ىلإ ةضقختم تاعافترا نسم دتمت دق ةسيذنزملا ةيماكرلا بحسلا لثم

 .4فشاش

 نیب ضرألا حطس نم اھمافترا حوارتی بحسلا نم عون :ةطسوتملا بحسلا

 اکر ت و حا روت وس :يه عاونا ةثذلث مضتو .م000,6و 1

 نم ادج ةبيرق نايحألا ضعب ب يقبطلا فيسحلا بحس نوكت .يقبطلا فیسخلاو

 بجحت ال ةيدامر وأ ءاضيب ةقيقر ةقبط نوكتف يقبطلا رورخطلا بحس امأ .ضرألا
 .ةفلتخم لاكشأب يماكرلا عقلا بحس رهظتو .ةفيثك تناك اذإ الإ سمشلا ءوض

imn Û) اھچۓںیتلس۔۔ے۔تےوُوییسسمسمسشال-ىسسیسسسسس 



 نكميال نايحألا ضسعب 4و .ةممجتم تاقبط وأ قرفتم ماكر لكش ىلع رهظت دقف

 .اهنم طقاستت يتلا جولثلا وأراطمألا ببسي بحسلا ةيؤر

 قاحمسلاو ؛«يقبطلا قاحمسلاو قاحمسلا لمشتو :ةسعفترملا بُحُسلا

 :جلثلا تابيبح نم ًایلخاد نّوكتت :ةعفترملا بسلا نم عاوتألا هذه لكو .يماكرلا

 ةئيه ىلع قاحمسلا بحس نوكت .ءاملا تاريطق نم ىرخألا بحسلا نوكتت امنيب

 امك ءرتم 000:10 ىلإ انايحأ اهعافترا لصیو .ءامسلا ك ةعفترم ماوقلا ةقيشر
 ءانثأ سمشلا لوحو «ليللا ءانثأ رسقلا لوح اهثدحي :ةئيصضم ةرئادب ةداع زيمتي

 ءاضفلا 4 ةقلعم «بئاوذ ةئيه ىلع لكشتيف يماكجرلا قاحمسلا امأ .راهنلا

 .نطقلا نم لتك اهنأكو «يجراخلا

 ىلإ ةينزملا ةیماکرلاو ةيماكرلا بحسلا لصت دق :عافترالا ةفلتخم بحس
 ةيماكرلا بٰحسلا .ضرألا نم یلفسلا اهتدعاق برتقت امنيب ادج ةيلاع تاعافترا

 ةينزملا ةيماكرلا بحسلا ىلإ لوحتتوأ ءامسلا ربع ةئداه وفطت لتك نم نوكتت
 رتم 000:18 عافترا ىلإ لصت دقف (بيصلا) ةينزملا ةيماكرلا بحسلا امأ .ةعئارلا

 .نادتسلا ةئيه ىلع «ديلجلا تارولب ىلع يوتحت يتلا اهتمق رشتنتو ءاهتدعاق نم
 دعرلاو قربلاو ديدشلا رطملا ةبحاصمل يدعرلا ماکرلا ابلاغ بحسلا هذه ىمستو
 .رمدم راصعإ اهبحاصي ةردان تالاح كو ءدرّبلا انايحأو ءاهل

 سسس 6إ هس



 م و ةا ارقا

 :لکشتت فیکو بسلا نوكتت فيكم

 راهنألاو تاطيحملاو تاريحبلاو راحبلا نم رخبتملا ءاملا نم بسلا نوكتت
 دربیو ددمتی ءاملاراخب یمسی يذلا رخبتملا ءاملا اذه .تاتابنلاو ةبطرلا ةيرتلا نمو

 يأ دنع ءاملا راخب نم ةنيعم ةيمك لمح ءاوهلا عيطتسي .ءاوهلا #4 عفترا املك

 امم ربكأ ءاملاراخب نم ةريبك تايمك ىلع ْئفادلا ءاوھٹا يوتحيو .ةرارح ةجرد
 فشكتلا #4 ىلإ ءاملاراخي ادبي :ةرارحلا ةجرد تضفخنا اس اذإف «درابلا ءاملا هيوتحي

 نم ءاملا راخب فيثكت ثدحيو .ةقيقد ةيئام تاريطق ةئيه ىلع ؛(لئاس ىلإ لوحتی)
 .رهجملاب الإ ىرش ال ثيحب ةقدلا نم يهو ءاهدوجو نم دبال ةقلاع تاميسج قيرط
 حوارتيو .تاریطقلا زكرم حبصت :فئاكتلا تايون ىمست يتلا تاميسجلا هذهو

 تاميسج وأ ادج ةريغص ةيحام تاميسج يهو .ملم 1:0و 01:0 نیب ام اهرطق

 .ناخ دلا ےب ةدوجوم ةريغص

 ةيخانملا لاوحألا 4# لادتعالا عم فاك لکشب ةرارحلا ةجرد تضفخنا اذإو

 ةيلمعب ديلج ىلإ ةرشابم لوحتي امنإ «تارطق ىلإ ءاملا راخب فثكتي ال ءىرخألا
 دوجو ىلإ جاتحتو م40 - ةرارح ةجرد قوف ةيلمعلا هذه ثدحتو .يماستلا ىمست

 تايون ىمست ديلج تارولب لكش نخأتو فئاكتلا تايوئب ههيبش ةريغص تاميسج

 .دمجتلا
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mmةیخانما ايار  

 ةجرد تناك اذإ ديلجلا تاميسجو ءاملا تاريطق ىلع ابلاغ بسلا يوتحت
 لاوحألا لك ف دمجتت ال تارطقلا نأ امك .م"40 -و يوئملا رفصلا نيب ةرارحلا

 جلثلا وأ رطملا نوكتيو م 540 - ةجرد دنع ةلئاس یقبت دقف «يوئملا رفصلا ةجرد دنع

 ومني .ديلج تارولب ةئيه ىلع دمجتيو تاريطقلا نم ءاملا رخبتي امدنع (ديلجلا)
 اذإ الإ ةيجلث تافدن ةشيه ىلع ضرألا ىلإ بحسلا نم طقسي ىتح ربکیو ديلجلا
 تافدنلا بوذت اهدنع :دمجتلا ةجرد نم لقأ اهترارح ةجرد ةيئاوه ةقبط تلخد

 .رطم تارطق ىلإ لوحتتو

 .ةفلتخم قرطب بُحّسلا هنم نوكتتو ءاوهلا ج ءاملاراخب دعصي نأ نكميو
 ءاوھٹا دعاصتیو .ضرألل قصالملا ءاوهلا نخسي «ضرألا عطس سمشلا يفد امدنعف

 ئهادلا ءاوهلا عافترا ةيلمع ىمسُو .درابلا ءاوهلا ةفاثك نم لقأ هتفاثك نأ ئفادلا

 .لمحلا بحسلا نّوكت ب ةقيرطلا هذه ىمستو .لمحلا رايت

 ءاوهلا ےب دجو اذإف .هترارح ةجرد تضفخناو دامت ءاوھٹا دحاسصت املکو

 .بحسلا هنم نوكتتو ءاملاراخب فثكتي فاك ءام راخب ددمتملا

 بطرلا یٰفادلا ءاوهلا دعصی امدنع عضرلا قيرط نع اضيأ بحسلا نوکتتو

 ًاببس اذه نوكيو :ددمتلاب ءاوهلا دربيف :لابجلا سوؤر ىلع وأ هباضهلا ردحنم قوف
 .لابجلا قوف ةقلاع یقیت يتلا هبحسلا نّوكتو ؛ءاملا راخب فّتكت 2

 «ئضادلا ءاوهلاب درايلا ءاوهلا لتک ءاقتلا دنع ةيئاوهلا تاهبجلا نوكتتو

 دعاصتللا ءاوهلا 4. ءاملاراخب دربي مث .يوهبجلا طاشنلاب بحسلا نوكتت اهنمو

 .بحسلا اهتم نوكتت تاريطق ةئيه ىلع فٹکتیو

 :سقطلا ةثاحو بسلا

 بحسلا عاونا ضعب نإ ثيح ؛مامتهاب بحسلا ةيوجلا داصرألا ءاملع سردي

 ةيئاوهلا ةهبجلا ىلع فرعتلا متی نايحألا نسم ريثك و .فصاوملا لبق رهظت
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 211111111111011 ۃیخانطا ایفارشنا

 ريغ تالیکشت نوكت يتلا بحسلا هذهب ضفخنملا يوجلا طغضلا ماظن وآ ةتخاسلا

 نم (ةقيقر بحس) ئداه قاحمس ةئفيه ىلع رهظت ةيادبلا يضف .مايأ ةدعل ةزيمتم

 ةيقاحمس ًابحس ةنوكم ايجيردت اهضعبب جمدنتو ةعرسب رثاکتت مش «برضلا ةهج
 ةيرورخطلا بحسلا نم ةضفخنم ةقبط ءارو يفتخت مش ؛ءامسلا يطغت ةيقبط

 طوقسلاب جلثلا وأ رطم ا أدبي دقو .سمشلا بجحتو اھکمس دادزي يتلا ةيقبطلا

 رطملا عم يقبطلا فيسخلا بحس كرحت عم رثكأ بحسلا ةدعاق ضفخشتو .اهنم

 بحس نم ابلاغ ةيتزملا ةيماكرلاو ةيماكرلا بحسلا اشنتو جلثلاوأ دیدشلا
 فقوتي ةفصاعلا فقوت عمو .ةديدش تاخز رطملا نمضتي اذل .يقبطلا فيسخلا

 .يقبطلا ماكجرلا بحسب ةدبلم ءامسلا ىقيت نكلو جلثلا وأ رطملا

 بحس رهظت ام ًابلاغف .فلتخم ماظنب ةدرابلا تاهبجلا نم بسلا نوکتتو
 نوكتي ؛ةهبجلا ماما ضیرع رادج نوكتي ثيحب ةهبجلا لبق ةعفترم ىرخأو ةطسوتم
 حطس قوف درابلا ءاوھٹا نم رادجلا اذه رم اذإف .ينزملا ماكرلا وأ :ماكبرلا بحس نم
 .ديدشلا رطملا نم تاخز ضافخنالا اذه بحصیو ةرارحلا ةجرد ضفختت ضرألا

 بونجلا نم ؛ةيضرألا ةركلا نم يلامشلا فصنلا ل. حيرلا ہاجتا لوحتي اهرثإ ىلعو
 تقول اهناكم لب يقبطلا ماكبرلاو ماكبرلا نم لتک ىقبتو .يبرغلا لامشلا ىلإ
 .وفصتو ءامسلا جرفنت ةأحفو ,بحسلٹ يمامألا طخلا ماسقنا دعي ںیصق

 .ةيدهرلا فصاوعلا نؤكت ةدهاشم ابلاغ ,نکمملا نم فيصلا لصف و

 نوکتت ضرألا حطس نخسی امنیحو .ةدراب ضرألاو :حابصلا 2 ةيفاص ءامسلا نوكتو
 .ءام ا تارطق لطهتو سشتنتو ایجیردت مّخضتت مث ةريفصلا ةيماكرلا بحسلا ضعب
 اھرودب رشتنت :نادنسلا لكش ف ةلتكم هتمق 4 نوكتتف ناشتنالا 4 ماكرلا رمتسيو
 ةداع بوحصملا «يضزملا ماكهرلا وه اذإف ,بحسلل ةيسيئرلا ةهجاولا يطفت یتح
 .ةيدعرلا ةشصاعلاب

 سس س.سیسس و 64 هس صب.×١× ست



 ةا سرخی هج م

 :ديربتلاو نیخستنا

 ماسيألا نأ ظحالملا نمو .اهديربتو ضرألا حطس نيخست هب بُحَسلا رثؤت
 ةعشأ سكعت بسلا نأل سمشلا اهيف قرشت يتلا مايألا نم ةدورب دشأ ةمئاغلا

 ةرارح ىلع بسلا ركؤت لیللا 2و .ضرألا نخست الف يجراخلا ءاضفلا ىلإ سمشلا
 اذلو ؛يجراخلا ءاضفلا ىلإ ضرألا نم ةرارحلا ثعبنت ثيح «يسكع لكشب ضرألا

 نم اهيلإ اهدرتو :ضرألا نم ةثعبنملا ةرارحلا هذه ضرتعت بحسلا نكل .ضرألا دربت
 يلايللا نم رٹکا ةمئاغلا يلايللا 2 ةرارسحلا ةجرد عاضترا رسفيام اذهو .ديدج

 .ةيفاصلا

 :رطملا .4

 تارطق ىلإ ءاملا راخب هاضتقمب لوحتي يذلا فئاكتلا رهاظم مهأ نم وهو

 جملث وأ ةقفادلا تاهجلا غي رطم ةئيه ىلع طقستف اهلمح ءاوھٹا عيطتسي ال ءاملا نم

 ةبذحٹا تاريحبلاو راهنألا ةرثكب ةطقاستملا راطمألا نس نوكتتو .ةدرابلا تاهجلا #

 هنم اءزجو ںابآلاو نويعلا ًانوكم ضرألا ماسم ب برستي اههايم نم ٌءْزج نأ امك
 .ضرألا ىلع ةايحلل مزاللا بذعلا ءاملاردصم يه راطمألاو .وجلا ىلإ دعصیو رخبتی

 :نيبم وه امك .كلذل نيعم زاهجب رطملا سايق نكميو



 هم سس سس ةیخانما ايقارغجا

 :(188101 98826) رطٹا سايقم

 لب رطملا سايق زاهج عضو نم دبال اهقدأو جئاتنلا نسحأ ىلع لوصحللو
 .راجشألاو ينابملا نع ًاديعب فوشكم ناكم

 ي ةماوعلاب ققرم ملف

 يقرو طلدخمب راود ليمري

 - عاملا عيمجت ةناوطسا

 + نوفيس بوبثأ

 :چنٹلا .5

 .ةريغص ةيديلج تارولب نم لتك نم نوكتي يبيسرت لكش 80077 جلثلا

 دنع ةيجلثلا فدنلا نوكتل .ةدرابلا بحسلا # ءام ا راخب نم أعم تارولبلا هذه ومنت

 ضعب 4 .اھمجح 4 ةيجلثلا فدنلا فلتخت ضعبب اهضعب كسامتو اهمادطصا

 اهرطق غلبی ةيديلج ةفسك ةنوكم اعم ةيديلج ةرولب 100 عمجتت دق تالاحلا

 .مسد:2 نمرٹکا

 .بناوج ةتس اهل اهعيمج اهنكلو لكشلا 4 ًاضيأ ةيديلجلا فدنلا فلتخت

 ابیرقت مس7 نأ ظحاليو رطملا نم ريثكب لقأ ءاملا نم تايمك ىلع ديلجلا يوتحي

 ا ا ری وی دس وس وہ



memةيخانللا ايفارخجلا  

 يب ةدوجوملا ءاملا ةيمكم لداعي بغزلا فاجلا ديلجلا نم مس 30و بطرلا ديلجلا نم
 .ضرألا ىلع ریہک لکشب طقاستملا ديلحلا فلتخیو رطملا نم دسح او رتميتتس

 ديلجلل طقاست فدكمأ نأ الإ .ةنسلا لاوط ةيبطقلا ميلاقألا 2. ديلجلا طقاستيو

 لابحلا قطانملا هذه لمشت . ءاتشلا #- لدتعملا قاطنلا تاذ ةيلبجلا قطانملا ےب ثدحي

 ارييس لابج ةلسلسو يكورلا لابجو ءادنك 4 ةيناطيربلا ايبمولوك نم ةيتطاشلا

 2 ةسيلبجلا قطانملاو ارسیوسو ايلاطيإ أ بلألا لابجو ةدحتملا تايالولا يك اداضيذ

  .ادنليزويفو ايلارتسأ

 غلیی يتلا لابجلا ىلع ءاوتسالا طخ نم برقلاب ىتح ديلجلا طقاستي امیر

 بودي امدتعو ؛ءاملل امهم اردصم ديلجلا ربتعيو م8804 نم ىلعأ اهعافترا
 ةوقلا نم ءايرهكلا ديلوت تاطحمو راهنألا نم لكل ءاملا رفوي هنإف ؛لابجلا كي ديلجلا

 تاتابئلا ةيامح ىلع دعاسيو .اديج ًالزام ًاضيأ ديلجلا لمعيو .يرلا تانازخو ةيئاملا
 تاصمجتلا ناف كسلذ عسمو . دراسلا ءاتسشلا ءاوص نسم يوتشلا تابسلا تاناویحو

 ببست دق تاباغلاب ةطاحملا ريغ ةیلبجلا تاهجاولاو تاردحنملا ىلع ةدئازلا ةيديلجلا

 .ةئجافمو ةريطخ ةیجلث تارايهنا ثودح

 ةتس اهل ةيديلجلا تارولبلا عيمج ةيديلجلا تارولبلل ةيساسألا لاكشألا

 ةرارح ةجرد ىلع ءاشب ةيدومع طامنأب وأ ةحيفصلا هبشي لكشب امإ ومنتو :بناوج

 لصجت تاحشرم لالخ ةيلغسلا روصلا تذخأ .ةرفوتملا ةبوطرلا ةيمكو ءاوهلا

 .ةيلاقتربلا ةيفلخلل ارياغم رهظي ۔دیلجلا
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 تب مح ا ا يان ارا

 يضرألا ديلجلا لزعي .اباذج ادهشم لكشيو ؛ةيعيبطلا رظانملا يطغي جلثلا

 كلذ كو ةايحلا لعجي هنكل ؛:سراقلا عیقصلا نع روذبلاو رودجلاو تاتابنلا

 .رجاهتال يتلا رويطلاو تاناويحلل ابعص ءاذغلا ىلع لوصحلا

 وهو .راطمألا ناش كلذ ےب هنأش ؛طقاستلا رهاظم نم ًارهظم جلثلا ربتعي

 راخب طقاتسيو ؛نطقلا بغز هبشث ةقيقر اياظش لكش ىلع ةرياطتم تارولب نع ةرابع
 اذإو . دمجتلا ةطقن نود ةرارحلا ةجرد تضفخنإ اذإ جلخ لکش ىلع هفئاكت دعب هأملا

 نمف «دمجتلا ةطقن نود ًاماود ةرارحلا تلظ اذإو اريزغ جلثلا طقاست ناك

 ىلإ لوحتتو اهكمس دادزي لب ضرألا حطس ىلع ةمكارتملا جولثلا بوذت نأ ليحتسملا

 ضرألا حطس قوف كرحتت اهنا امك ؛صاخلا اهرهظم اھٹ «ديلجلا نم ةبلص ةقيط

 ليكشتو ةيضرألا ةركلا حطس رييغت ىلع -راهنألاك -- لمعت ةيديلج راهنأ لكش ىلع
 .اهسيراضت

 :.صئاصخلا

 پی طقاسشي هنكلو ةفلتخملا ضورملا ۓرمأ!ا عقاو هب جلٹلا طقاتسي

 بيسانم ىلع طقاستي امنیب ؛رحبلا حطس ىوتسم دنع ةيبطقلاو ايلعلا ضورعلا

 ةيرادملا ضورعلا يب طقسي ال وهف ؛ايندلا ضورعلا يب ريثكب رحبلا حطس نم ىلغأ

 sm Û ا م



 ةيهانملا ايظاريغجلا سس سس سه مس سل

 ةطقن نود ام ىلإ ةرارسحلا ةسجرد ضفخنت ثیح ةقهاسشلا لابجلا ممق ىلع الإ
 ممق ىلع ميدتسم يجلث ءاطغت لفسألا دحلا لثمي يذلا طخلا فرعیو .دمجتتلا

 عاضترإ فلتخی نأ نيم لاحلا ةعيبطب دبالو .مئادلا چلٹٹا طخب لابجلاو تاعفترملا

 یشمتی ةيبطقلا قطانملا ےب وهف :ةفلتخملا ضورعلا  رحبلا حطس نع طخلا اذه

 قوف مدق 2000 بوسنم ىلع دنلنیرج ةريزج بونج 4 عقیو ؛رحبلا ىوتمس عم
 فالآ ةعيرألا نیہ ام جبورنلا دالہ 2ب طخلا اذه عافترإ حوارتسو سحبلا حطس

 ايقيرفأ قرش بو مدق 9000 ىلإ بلألا لابج 4 هعافترإ لصيو ؛مدق فالآ ةسمخلاو
 ةلسلس يبناج سلع مئادلا جلثلا طخ فلتخي ام اريثكو .مدق 16.000 يناوح ىلإ

 هبش هجاوت يتلا ايالميهلا لابج تاردحنم ىلع طخلا اذه غلبي ذإ ؛ةدحاو ةيلبج

 هعاضترإ ديزي ال امنيب مدق 16.000 يلاوح ةسمشملا بناوجلا يهو ةيدنهلا ةريزجلا

 حوفسلا يهو :ةييلبجلا ةلسلسلا هذهل ةيلامشلا حوفسلا دنع مدق فالآ ةعبرأ ىلع

 ۱ .ةدرابلا ةيبطقلا ةیئاوھٹا لتكلا تارثؤا ضرمتت يتثا - ةيلظلا

 ةروئب 100 عمجتت دق تالاحلا ضعب لب .اهمجح 4 ةيجلثلا فدنلا فلتخت

 .مس5ء2 نم رثكأ اهرطق غلبی ةيديلج ةفسك ةنوكم اعم ةيديلج

 .بناوج ةتس اهل اهعيمج اھٹکلو لكشلا 4 ًاضيأ ةيديلجلا فدنلا فلتخت
 ًابیرقت مس7 نا ظحاليو رطملا نم ريثكب لقأ ءاملا نم تايمك ىلع ديلجلا يوتحي
 4 ةدوجوملا ءاملا ةيمكح لداعي بغزلا فاجلا ديلجلا نم مس 30و بطرلا ديلجلا نم

 .ضرألا ىلع ریبکس لكشب طقاستملا ديلجلا فلتخيو رطملا نم دحاو رتميتنس
 ديلجلل طقاست فثكمأ نأ الإ .ةنسلا لاوط ةيبطقلا ميلاقألا #. ديلجلا طقاستيو

 لابجلا قطانثا هذه لمشت .ءاتشلا ےس لدتعملا قاطنلا تاذ ةيلبجلا قطانملا ےب ثدحي

 ارييس لابج ةلسلسو يكورلا لابجو ءادنك  ةيناطيربلا ايبمولوك نم ةيئطاشلا

 2 ةيلبجلا قطانملاو ارسیوسو ايلاطيإ 4 بئألا لابجو ةدحتملا تايالولا ب ادافين
 ىلع ءاوتسالا طخ نم برقلاب ىتح ديلجلا طقاستي اميرو ادشايزوينو ايلارتسا
 .م880:4 نم ىلعأ اهعافترا غلبي يتلا لابجلا

 n 6۹پ سس بسسس سس بسس تمس يمصم سمسم دعب



 مس سسس او ةيطاذللا اینارغجا

 :جلٹٹا لوقح

 دہالف :ضرألا ةرشق فیواجت دحا لس وأ ةيضوح ةّقطنم 4 جلثلا مكارت اذإ
 .بلصتلاو دمجتلا نم ةلاح ىلإ ةشهلا اهتلاح نم ةعمجتملا جلثلا تاقبط لوحتت نا

 يتلا دليجلا لتک فلتختو يصجلثلا لقحلاب ذئنيح ةيسضوحلا ةقطنملا فرعتو

 نيب ءاوهلا نم ردقب ظفتحت اهنا 2 ةدمجتملا هايملا نع جلثلا لوقح 4 مكارتت
 ةرارحلا لصف لب نايوذلل يجلثلا لقحلا حطس ضرصت ام اذإ اذهلو ءاسهتاشيزج
 لقحلا تائيزج نيب دجوت يتلا تاغارفلا ب هايملا برست اذه عبتي نأ دبالف ؛ىمظعلا

 لمعتف ىرخأ ةرم هايملا هله دمجتت ام ناعرسو ءاهيف ءاوهلا لحم لحتو ؛يجلثلا

 ةيديلج ةلتك ل عاطق لمم ام اذإو .اهبلصتو ةيديلجلا ةلتكلا كساست ةدايز ىلع

 عيطتسن ةحضاولا ةياقبطلا نم ًاعون عاطقلا اذه 4 ىرت نأ ائنكمي ؛عونلا اذه نم

 يتلا نينسلا نسم ةنس لك هب تفيضأ يتلا جلثلا ةقبط كمس اهتسارد نم فرعت نأ

 .ةيديلجلا ةلتكلا اهنم تنوكت

 ةدودحم ةقطنم 4 داتعملاو دئاسلا يوجلا عباطلا وه خانملا ناب اقیاس انفرع

 ثيحو ةنس 25و ةنس نيب ام ةداع حوارتت ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ ضرألا حطس نم

 اشني مثدطقاستلاو حايرلاو يوجلا طغضلاو ةرارحلا نم اذه يوجلا عباطلا لکشتی
 ارود بصلب رصانعلا هذه نم رصنع لک نأ ملعلا عم يخاتملا رهظملا اھلعافث نم

 3 .انيعم

 ےس لی ج.ہس سا 70 نس



 ةيطانطا ايطارئاجلا سمس سس سس سمسم سس ع سس سس عمم

 رصاتعلاب اهطابترال كلذو خانملل ةلكشملا رصانعلا مهأ نم ةرارحلا ریتعتو

 عاطسإلا ةقاط نع أشنت ذإ رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اقيثو اطابترا ىرخألا

 کلٹڈہ نوكتو ضرألت يزاغلا فالغلل ةقرتخملا سمشلا ةعشأ هدلوت يتلا يسمشلا

 نطاب ناك اذإو تابنإلل يسيئرلا ةرارحلا ردصمو ضرألا ىلع ةايحلل يساسألا عزوملا

 قطانمكم ةدودحم عقاوم لب الإ ضرألا حطس ىلإ لصت ال هترارح نإف اراح ضرألا
 عمو يناكربلا طاشنلا قطانم طيحم وأ تاطيحملا عاق ج ضرألل ةيرشقلا بويعلا

 ال داكي اهحطس قوش ةصاعلا ةايحلا ومن ىلع ضرألا نطاب ةرارح ریثات نإف كلذ

 الإ اهنم لبقتسن ال اهرودب يتلاو سمشلا ةعشأ نم ةدمتسملا ةرارحلل ةبسنلاب ركذي

 حطس ىلإ لصي ال ذإ ہرکذ قبس يذلا يزاغلا فالغلا ةينبل ارظن ادج اليئض اردق

 .ضرألا وحن ةثعبنملا سمشلا ةعشا ةرارح نم اریغص اءزج الإ ضرألا

 :ةيضرألا ةركلل يسمشلا عامشإلا 1.1

 يئاوهلا فالغلاو تاطيحملاو ةسيايلا كلذ ج اسب ضرألا حطس ةرارح نإ

 فالخ ىلع خاتملل يلخادلا ماظنلا 4ب ةمكحتملا تايلمعلا نم ريبك ددعب ةطبترم

 دوجو درجمب ةرارحلا لقتنت امثيح ةيضرألا ةركلل يزاغلا فالغلا جراخ ثدحي ام

 ,عامشإلا

 ةيئايزيف تايلمعل ضرألا ىلإ سمشلا نس ةرارحلا لاقتتا نوناق عضخي

 اهضرتعت يتلا زجاوحلل اعبت كلذو ام اعوت ةطوبضم مويلا تحبصا ةيئايميكو

 ةيرارحلا سمشلا ةعشأ نم ٦15 ةيضرألا ةركلت يزاغلا فالغلا صتمي ذإراسملا لوط

 ةمشألا كلت نم / 40 يلاوح يجراخلا هحطس ىلع سكعنت نأ دعب هيلإ ةدراولا

 قوف اهتعشأل ةیتاث ساكعنا ةيلمع ىلإ سمشلا ةعشا ضرعت كلذ يلي مث ةيسمشلا
 لبق رثدني اهنم 165 يلاوح نأ يأ لصو امم 10 لدعمب ضرألل يقيقحلا حطسلا

 ضرألل ةيوقاطلا ةليصحلا لعجي امم ساكعنالاو صاصتمالا لعفب ضرألا # ذوفنلا

 ةيلآب لمعي ضرألل يخانملا ماظنلا دجن كلذلو ةيعاعشإلا اهتليصحب ةطبترم

 :يأ صاصتمالا

mmr | bee سس 



 (and ةيطانللا ايطارغجلا

 وأ ةرارح ىلإ ضرأللك دراولا يسمشلا عاعشإلا نم ١ 70 يلاوح ليوحتب :الوأ

 ىلإ 0.3 نیب ام حوارتملا لوطلا تاذ ةريصقلا ةيئوضلا جاومألل ةبسنلاب ةصاخ) ةقاط

 (مم 4

 يرارح عاعشإ لكش ٌي ءاضفلا وحن ةقاطلا هذه تبوأ ساکعنا ةداهإب :ايناث

 .مم 100و 4 نيب ةحوارتملا ةليوطلا جاومألا نيب ام روصحملا رمحألا نود ام عونلا نم

 ىلع ةيرارحلا ةقاطلل ةيونسلا ةليصحلا طسوتم نأ ركذلاب ریدجلاو

 ام ةيكرح لجسي يميلقإلا ىوتسملا ىلع هنأ الإ ادج لیئض ضرألا حطس ىوتسم
 هب ةقاطلا ساكمنا وأ صاصتما ةردقل يقيقحلا رشؤما ريتعيو ةدايزلاو صقنلا نيب

 .يخانملا ماظنلا

 اهمظعم عشت امنيب ةعشألا نم ءزج صتمي ضرألا حطس نأ لوقلا نكميو
 سمشلا ةعشأ يقاب دتریو يضرألا عاعشإلاب عاعشإلا اذه فرعيو يوجلا فالغلا ےب

 عاعشإلا نسم هقرارح مظعم وجلا دمتسي كلذيو يجراخلا ءاضفلا ىلا ةيرارحلا

 عاعشإلا نع يسمشلا عاعشإلا فلتخيو يسمشلا عاعشإلا نس ليلق ءزجو يضرألا

 عامشإلا نأ امك ةملظم هتعشأ يناشلا اسمنيب ءوضلا لصحي لوألا نأ غل يضرألا

 هنإف يضرألا عاعشإلا امأ يسمشلا بورغ دنع يهتنيو قورشلا عم أدبي يسسمشلا

 .مويلا لوط رمتسي

 :ةرارحلا ب ةرثؤملا لماوملا 2

 لماوع ةدعل ةجيتن ضرألا عطس ىلع ىرخأل ةهج نم ةرارحلا ةجرد فلتخت

 :اهمهأ نم

 :يكلفلا عقوملا .1

 طخ بونجو لامش انهجتا املكف ؛ضرعلا تاجردل ةبسنلاب ناكملا عقوم وهو
 .ةرارحلا ةجرد تضفختا ءاوتسالا

 ى nr 7/2 تتسم بسسس صج بسسس سم



 ةیحانطا اینارفإلا حسم عدم سم سس سوس وج سس مم سس حد سس سس ع رس مربط سس ع

 :رخآل لصف نم راهنلاو لیلٹا لوط فالتخا .2

 يتلا ةرتفلا لوطت كلذبو لیلئا نع راهنلا لوطي فيصلا لصف يضف

 لصف لب سكملا ثدحيو سمشلا ةعشأل ضرألا حطسو يزاغلا فالغلا اهيف ضرعتي

 .ءاتشلا نم یلعا فيصلا ةرارح طسوتم نأ دجت كت ذلو ءاتشلا

 :يتابنلا ءاطغلا .3

 اهعاحشإ نم للقي يلاتلابو ةرارحلل ضرألا باستكا نم ءاطغلا اذه للقیو

 جب ءادرجلا قطانملا نم ةرارح فطلا تاتابنلاب ةاطغملا قطانملا دجن كل ذلو ؛يرارحلا

 .ةراحلا تاهجلا

 :ةيكاملا تاحطسملل ةبسنلاب ناكملا عقوم .4

 ةرارح نيب قرفلا هيف لقي يذلا يرحبلا اهخانمبزاتمت ةيلحاسلا قطانملاف
 مظعي يذلا يراقلا اهحانميزاتمت اهتإف ةيلخادلا قطانملا سكعب ءاتشلاو فيصلا

 ةمصاعلا رئازجلا يتنيدم هب لاحلا وه امك ءاتشلاو فيصلا ةرارح نيب قرفلا هيف

 ,.تسارئمنو

 :سیراضتت لا

 ىلع اهعم ةعقاولا ةيلهسلا قطانملا نم لقأ اھترارح ةجرد ةیلبجلا قطانملاف
 نم ةرارح ىلعأ سمشلٹ ةهجاولا ةيلبجلا حوفسلا نأ امك «ضرملا تاجرد سفن

 .اههجاوت ال يتلا حوفسلا

 :ةیرحبٹا تارايتلا

 ۃراما ةيلحاسلا قطانملا ةرارح ةجرد عشر ىلع ةئفادلا ةيرحبلا تارايتلا لمعت

 .ةدرابلا تارایتلٹ ةبسنلاب حيحص سكعلاو اهراوجب

 سس و 73 هس سس



 :قرارحلا ةجرد تاللسوتم

 ءاحابص ةنماثلا :اھتاقوأو ايموي تارسم ثالش ةداع ةرارحلا ةجرد ساسقت

 لصحن ڪل دیو تاءارق ٹالٹٹا لطسوتم نخؤيو ءاسم ةئماثلاو ںھٹظٹا دعب ةيناثلاو

 نم طسوتملا اذه ىلع لودلا ضعب لصحتو ةرارحلا ةجردل يمويلا طسوتملا ىلع

 اهلجسي يتلا ةجردلاو یمظعلا ةياهنلل رتمومرتلا اهلجسي يتلا تاجردلا عمج

 .نينثا ىلع عمجلا لصاح مسقي مث ىرغصلا ةياهنلل رتمومرتلا

 رهشلا مايأل ةميسويلا تاطسوتملا عومجم وه ةرارسحلل يرهشلا طسوتملا

 عمج نم هيلع لصحن انئإف ةرارحلل يونسلا طسوتملا امأ .همايأ ددع ىلع اموسقم

 خانملا ةسارد ل يضكي الو (12) ةنسلا روهش ددم ىلع اهميسقتو ةيرهشلا تاطسوتملا

 ةجردل يوئسلا طسوتملا # نكامألا ضعب براقتت دقف ةيونسلا تاطسوتملا ةفرعم

 دنع هنإف ڪل ذلو رخآلا نع فلتخي يخانم عون هدوسي اهنم ذلك نأ عم اھترارح

 حضوی هنأل اهل يولسلا يرارحلا ىدملا ةفرعم نم دب ال ةسهج يأ خانم ةسارد

 .ةنسلا لوصف نيب ةرارحلا ةجرد 2 تافالتخالا

 ىلع ناكم يأل اھاتداو ةرارحلا تاجرد ىلعأ نيب قرغلا وهو :يرارحلا ىدملا

 .ايونس وأ ايرهش وأ ایموی نوكي نأ امإ ىدملا اذهو :ضرألا حطس

 لالخ تلجس ةرارح ةجرد ىندأو ىلعأ نيب قرغلا وهو :يمويلا يرارحلا ىدملا
 .مويلا

 ةرارحلا تاجرد طسوتم ینداو ىلعأ نيب قرفلا وهو :يرهشلا يرارحلا ىدملا

 .رهشلا مايأ لالخ تلجس يتلا

 .ةرارح ةنسلا روهش ىندأو ىلعأ نیب قرفلا وهو :يونسلا يرارحلا ىدملا

 سسس سو 74 هنس



 ةيخانملا اینارفخإ م سس ع سس س س

 :ةيواستملا ةرارصلا لعوطخ

 ةیوٹسلاو ةيرهشلاو ةيمويلا اهتاطسوتم ةفرعمو ةرارحلا تاجرد سايق دعب

 ايفارغجلا سرادل ىنستي ىتح طئارخ ىلع تاطسوتملا هذه عیزوت نم دب ال ناك
 مسر ةقيرط ترهظ اذه نمو تاعيزوتلا هذه نم ةماحلا قئاقحلا صالختسا ةيخانملا

 نكامألا نيب لصتل طئارخلا ىلع مسرت طوطخ يهو :ةيواستملا ةرارحلا طوطخ
 .اهمسر 4 يتأي ام ىعاريو ةيواستملا ةرارحلا تاذ

 رشا داعبتسا كلذ ىنعمو رحبلا حطس ىوتسمل ةبسنلاب ةرارحلا تاجرد ليدعت .1
 دنع اهترارح ةجرد تاطسوتم تنخأ يتلا نكامألارابتعاو سيراضتلا

 هعافتراو ةيوئم تاجرد 10 ام ناكم ةرارح تناك اذإف حبلا حطس ىوتسم

 ةيوئم ةدحاو ةجرد هترارح ةجرد ىلإ فيضن ائنإف رتم 1500 رحبلا حطس نع
 ةجرد 20 ناكملا اذه ةرارح نوكت كلذبو عافترالا نم ابیرقت رتم 150 لكل

 ۔ةیوئم

 يتلا نكامألا # طئارخلا ىلع اهليدعت دعب ةرارحلا تاجرد تاطسوتم عضو .2

 .اھترارح ةجرد تذخأ

 لطخي فرعي طخب ةدحاو ةرارح ةجرد ۓ كرتشت يتلا تاهجلا نيس لصن .3

 .نكامألا هذهت يواستملا ةرارحلا

 طئارخ 4 ةداع هدجنو اتباث ةيواستملا ةرارحلا طوطخ نیہ قرشلا نوكي نأ .4

 .تاجرد 10 وأ 5 ب خانملا

 ةيونسلا ةيواستملا ةرارحلا طوطخ طئارخ ىلع خانملا ةسارد ےب امئاد دمتعي .5

 .ةيليوج رهش اهلثميو يضيصلاو يفناج رهش اهلثميو ةيوناثلاو

 سس ڑ5 س



 rn ةیحانما اینارخجلا

 :(يفئاج) اءاتش ةيواستملا ةرارحلا طوطخ

 :يتاي ام لح الن ةطيرخلا نم

 يبونجلا ةركلا فصن 4 لصفلا اذه لالخ ةرارح ملاعلا تاهج ىلعأ دجوت .1

 طسوتمو ةيبونجلا اكيرمأو ايقيرفأو ایئارتسا نم لك لل يدجلارادم لوح

 ۱ .ةيوئم ةجرد30 قطانملا هذه ةرارح ةجرد

 اكيرمأ لامش ىصقأ 4 يلامشلا ةركلا فصن 4 ةرارح ملاعلا تاھج لقأ دجوت .2

 .ايسآ قرش لامش بو ةيلامشلا

 ايقيرفأو ایلارتسا برغ ف ةماع ةفصی ةيواستملا ةرارحلا طوطخ ينحٹت .3

 ةركلا فصن و اهقرش 4 هنع اديعبو ءاوتسالا طخ ةيحان ةيبونجلا اكيرمأو

 ةرارحلا طوطخ ينحنت ذإ يلامشلا ةركلا فصن 4# سكعلا ثدحيو «يبونجلا

 ريثأتي اهيرغ م هضم اديعبو تاراقلا قرش  ءاوتسالا طخ ةيحان ةيواستملا
 .ةئفادلاو ةدرابلا ةيرحبلا تارايتلا

 و 76 هس سا



 ةیخاناا اهفارخجلا  ھچسسسس_سےےبتسچسےچٗجچسسسسپأوسسڑڈےسپشمممسسمس

 :(ةيليوج) افیص ةيواستملا ۃرارحٹا طوطخ

 :يتأي ام ظحالن ةطيرخلا ىلإ انرظن اذإو

 ىربكلا ءارحصلا ےس يلامشلا ةركلا فصت 4ب ةرارح ملاعلا تاهج ىلعأ دجوت , 1

 ءايسآ طسو ءارحصو ناريإو ةيدوعسلا ةييرعلا نم لك 4 ایسآ يو ايقيرفإل

 قطاشملا هذه ةجرد ةطسوتم ةيوئم ةجرد 35 يواستملا ةرارصلا طخ لشميو

 .(ةيليوج) فيصلا لصف لالخ

 رورمب كلذ 4 ۃرشاشم تاراقلا لحاوس دنع ةيواستملا ةرارحلا طوطخ ينحنت 2

 .ةثفادلاو ةدرابلا ةيرحبلا تارایتلا

 ايلارتسأ بونج ىصقا # يبونجلا ةركلا فصن چل ةرارح ملاعلا تاهج لقا عقت .3

 .ةيبونذجلا اكيرمأو ايقيرفأ

 ع بصب سس +77 بسسس سم سس صصص عبس



 ت ا و حا ارفع

 :ةيونسلا ةيواستملا ةرارحلا طوطخ

 :یتاپ ام ظحالن قباسلا لكشلا نم

 ايقيرفأل ىربكلا ءارحصلا 4 ملاعلا كم ةرارصلا ةجرد طسوتم یلعا دجوي .1
 ءاوتسالا طخ دنع سيلو

 يبونجلا ةركلا فصن 4 ةماقتسا رثكأ ةيوئم تاجرد 10و ةجردرفص يطخ .2

 ىلع يبوشجلا ةركلا فصن 2 امهرورم ببسب یٹامشلا ةركلا فصن نع

 .ءاملاو سبايلا ىلع يلامشلا ةركلا فصن 4 نارمي امنيب ةيئام تاحطسم

 طخ وحن امإ تاراقلا برغو قرش نم لكم لب ةيواستملا ةرارحلا طوطخ ينحنت .3
 ,ةثفادلاو ةدرابلا ةيرحبلا تارايتلا ريثأتب هنع اديعب وأ ءاوتسالا

 :ةماعلا ةيرارحلا قطانملا

 عييزوت ساسأ ىلع ةماع ةيرارح قطاتم ىلإ ضرألا حطس نويفارغجلا مسق
 :يه قطانملا هذهو ةرارحلا تاجردٹ ةيونسلاو ةيرهشلا تاطسوتملا

 ى ااا



 الیخانما ايفايغجلا سس سس م چے سس س

 ةجردب زاتمتو ”6ش نيرادملا نيب ام ةقطنملا هذه دتمتو :ةيرادملا ةفطنملا .1

 يرارحلا اهادسيو ةيوئم"18 نع دیزت يتسلاو ماعلا لوط ةصفترملا اهترارح

 اهترارح طسوتم دجن ثيح نوزامألا ضوح ل املاب ةنيدم لثم ليلقلا يونسلا
 .ةيوفم 1.5 اهب يونسلا اهب يرارحلا ىدملاو "26 ةیونسلا

 نیب ام ةيرادملا ةقطنملا بونجو لامش قطانملا هذه عت :ةيرادملا هبش قطانملا .2

 نع ديزي ةیوٹسلا هترارح ةجرد طسوتمو ةيرادملا ةقطلملا هاجتا امھدحا نيطخ

 هقرارح. ةجرد طسوتمو نيبطقلا ہاجتاب عقب يناثلا لطخلاو .ةيوئم "18لا

 .ةيونم 6° لا نع ديزت ةيوئسلا

 ةيوئم "13 غلبي يذلا ريبكلا يونسلا يرارحلا اهادمب قطانملا هدهزاتمت

 ةيوئم”18 ةيونسلا اهترارح طسوتم) ةمصاعلا رئازجلا ةنيدمب لاحلا وه امك

 ۱ .(ةيوثم 212 يونسلا يرارحلا اهادمو

 ةيرادملا هبش قطاشملا بوشجو لامش قطانملا هذه دتمت :ةلدتعملا قطانملا .3

 ةرد طسوتم خليد ثیح ةيرادملا هبش قطانملا ةيحان امهدحأ ناطخ امهدحيو

 ذإ ةيبطقلا قطاشملا هاجتا يي عقي يناثلاو رٹکاو ةيوثم 6° ةيونسلا هقرارح

 .ةيوئم ”6 ىلإ ةبطرلا ةرتفلا نم رهشأ ةتسلا لالخ هترارح ةجرد طسوتم لصي

 يطيحملاو يراقلا خانملا ىلع يوتحت ذإ اھٹوصف 4 زيامتلا قطانملا هذه زیمہ

 (ابيرقت ةيوثم 23 يوئسلا يرارحلا اهادسم غلبي يتلا) وسراو ةشيدم لوألا لشميو

 .(ةيوئم”8 يلاوح اهب يوئسلا يرارحلا ىدملا غلبيو) ايسنالاف ةنيدم هلثمت يناثلاو

 ةيبطقلا قطانملاو ةلدتعملا قطانملا نيب ام قطانملا هذه عقت :ةدرابلا قطانملا .4

 3 لالخ ةيوثم 6° هترارح ةجرد لصت يرارح طخ ةريخألا نع اهدحي ثیح

 يهف ينقيقح ىنعماب فيص ةدرابلا تاهجلا دوسي الو رٹکاوا ةئسلا نم رهشأ
 يتلا كتسوفداليف ةنيدم لثم ريبكلا يونسلاو يمويلا يرارحلا اهادميزاتمت
 .(232.9) اهب يوٹسلا يرارحلا ىدملا غلبي

 تت ب سس یو نه



 mmm ةیحانلبا اینارغجا

 ةيبوتجلاو ةيلامشلا ةيبطقلا ةرئادلا جس قطانملا هذه رصحنت :ةيبطقلا قطانملا .5

 هتدورببو هلوطب اهؤاتش زاتمیو بطقلل اعبت ةدرابلا قطانملا لامشوأ بونج ىلإ

 ينشأ هترارح ةجرد ضافخناو هرصقب رخآلا وهزاتميف اهغيص اما ةيساقلا

 .رفصلاو ةيوثم 1”نيب ام اھتاطسوتم حوارتت

 :خاثکاو سقطلا سايق ةزهجأ

 طقضئا سایقل رتمورابلا زاهج

 و 80 هس



 هتاهاجتاو حايرلا ةهرس سايقزاهج
2 SEE 7 57 

 سمشلا غوطس ةدم سايق زاهج



 ج سس سسس > ةيخانلا ايهارغجلا

 ايودي رطملا ةبسن سايقز د سايق زاهج

2 go armament 



 هيا ار ا م اا

 را

 ايئابرهكم رطملا سايق ةبسنزاهج

 كة 83 لسن



 نع فصنو رتم عافتراب ةيملاعلا داصرالا ةئيه تافصاومل قباطملا ةرارحلا تاجرد سايق قودنص

 بئاوجلا نم تاحتف تاذ يبشخو ضرالا

 ةطيرخلا ىلع ةبوطرلاو ةرارحلا تاجرد لجسي فارجومرشورديهلا

 ام 4 ي لس



 ةیخانما ايطارخيجلا ١ سس س س س سس ص سس م

 . يقبثزلا ةرارحلا ةجرد رتم ومرت



 ةيخانلبا ايفارغجلا ي

 86 ت بنسب ستدعم e 8 8 ہہر سس



 سایقٹ يقيئثز رتمومرت لفسالاو یرغصلا ةرارحلا تاجرد سايقل يلوحک رتمومرت

 ` یربکلا ةرارحلا تاجرد

 ةدجب داصرالا زكرمب لماكلاب ةطويرم ةينورتكلا ةطحم



0 

 عامشالا ةبست سايقزاهج

rara 1789 mmm 





 a ةيخانملا ايفارخجلا

 ايلملا وجلا تاقبط ىلا هقالطا ةظحل نوٹاہٹ اا

 اما 90 هس



 ةیخانما اینارھإ ا سسس سس سمس سس سسوس مس سس همس سس
 :3یخاشاا طئارخلا ©

 :سقلحٹا لمئارفم

 يتلا ةيوجلا رصانعلا عیمج ثيح نم وجلا ةلاح سقطلا طئارخ حضوت
 حايرلا ةعرس - يوجلا طغضلا - ةرارحلا ةجرد) لشم ةفلتخملا ةرهجالا اهدصرق

 عضب نوكت دق ةريصق ةينمز ةرتفلو ددحم ناكم لب (راطمالا - بابضلا - اههاجتاو
 .مايا ثالثلا يدعتت الو موي وا تاعاس

 :اھمادقتسا

 ڈس تا اربخت نم وجلا ىلع ارطی فوس امب ؤبنتلا نكمي طئارخلا هذه نس

 ب رقما رک ا ع رجا ريغ اقم یش هيف فنار امومعويلاتلا مويلا

 :۷۷ ء٥٥٥۱ Map سقلطلا ةطیرخ

 موي وأ ةنيعم ةعاس نوكت دق ةريمصق ةينمز ةرتف 4 وجلا ةلاح وه سقطلا
 ءانثا وجلا ةلاح حضوت يتلا ةطيرخلا يه سقطلا ةطيرخ نإف هيلعو ؛مايأ ةعضيوأ

 ہدحاو موي هب وجلا ةلاح لثمت سقطلا ةطيرخ نوكت ام ًابلاغو .ةريصقلا ةرتفلا هذه
 مسرو دادعاب موقت ةريخألا تاونسلا ل ةيوجلا داصرألا تاطحم مظعم تناك ناو

 ےسپسےتسکژچسسمسسسممھسسسس ا)آ[ . ا4ٗےسسسبیإإٛشژٛکسپچجسْمِمسسس+سمس٦س



 ب ع ج ةيخادملا ايفارخجلا

 نم ریغتی دق سقطلا نأ ةجيتن كلذو :دحاولا مويلا ب سقطلل ةطيرخ نم رثكأ

 سقطلا طئارخ رصتقت الو ءارتلجنا فل سقطلا لثم رخآل موي نمو ىرخأل ةعاس

 يب سقطلل طئارخ مسرت تحبصأ لب :ضرألا حطس ىلع وجلا ةلاح راھظا سله
 طئارخ دجوت الثمف :ضرألا حطس نم ةفلتخم تاعافترا ىلع ايلعلا وجلا تاقبط

 هده نم ىلعأ طئارخ مسرت دق لودلا ضعب و ؛رتم وليك 6 ء3 ء1:5 تاعاقترال

 .تايوتسملا

 راطمألا ةيمكو ةرارحلا ةجرد اهنم عاونأ ةدع ىلإ سقطلا ربصانع مسقنتو
 76701010810100 طقاستلا رصانع بناج ىلإ اذه ءطقاستلا رصانع دحا لثمت يتلا

 ضعب كل ذكو :عیقصلاو ىدنلاو بابضلاو دربلاو جلثلا ےل لثمتت يتلاو ىرخألا

 باحسلاو حاسرلاو يوجلا طغضلاو ةبوطرلا ةبسن لثم ىرخألا سقطلا رصانع

 .ضرألا حطس ىلإ لصاولا ىسمشلا عاعشالا رادقمو

 يتلا ةفلتخملا دصرلا تايلمعب طبترت ةقيقد طئارخ سقطلا طئارخ ناف

 اهنإف کنڈنو ةددحم تاعاسو ةنيعم تاقوأ 4 ةيوجلا داصرألا تاطحم اهب موقت

 تاطحم نإف ةطيرخلا هذه مسرلو كلذ لجأ نمو اهمسر ب ةمرسلا مزلتست
 ةفلتخملا داصرألا تاطحم 4 اهدصر متي يتلا دصرلا تانايب ةمجرتب موقت داصرألا

 داصرألا ةمظنم) لبق نم ًايلود اهب فرتعم ةصاخ ةرفش مادختساب اهلدابت متي يتلاو
 الو ةفلتخملا مئاعلا تاهجب ىكلساللاب تامولعملا هذه لقانت متيو ؛(ةيملاعلا ةيوجلا

 ملاعلاف ؛ةيدوك ماقرأ قيرط نع كلذ متی نكلو تاطحم ءاسمساب لدابتلا متي
 ةقطنم الٹمف 111111261 ۔ 15467 دوک مقر اهنم لكل ىريك قطانم ىلإ مسقم

 لمحتو ء(62) دوك مقر لمحت نادوسلاو رصمو ايبيل مضتو اپقیرفا قرش لامش

 :(60) دوك مقر ايناتيرومو برغملاو رئازجلاو سنوت لود مضتو ىيرعلا برغملا ةقطنم

 لالهلا لود 4 اهدادتمإو ةيبرعلا ةريزجلا هبش مضتو ايسآ برغ بونج ةقطنمو

 يتلا ةقطنملا امنيب :(40) دوك مقر نخأتو ناتسناغفأو ناريإ نم لكدو بيصخلا
 نأ ظحاليو...اذكهو(03) دوك مقر لمحتف ادنٹریآ ةريزجو ارتلجنا ةريزج مضت

 دوك مقر 4 ةرواجتم ةيسايس تادحو عضو ساسأ ساع نوكي قطانملا هذه ميسقت

 س وو هس سر.



 ةیخانمہا ايظارضجلا هس

 الو ؛مقرلا اذه دودح ةيسابسلا ةدحولا هذهل ةيجراخلا دودحلا لثمت نأ ىلع «دحاو

 ۾ اهنم لك مضت لودلا هذه نا عم ةلصاف ًادودح لودلا هذه نيب دودحلا لثمت

 دصارملا عاونأب دصقيو :ةفلتخملا اهعاونأب ةيوجلا دصارملا نم ديدعلا ىلع اهلخاد

 اذه 4ب متت يتلا دصرلا تارم ددعو «يوجلا دصرملاب ةدوجوملا ةزهجألا مدقت ةجرد انه

 ىلع ًاينبم كلذ نوكيو تاجرد ثالث ىلإ دصارملا مسقنت كلذل اعبتو ؛يوجلا دصرملا
 :ىهو اهداصرأل اھٹاسرا نيب لصفت يتلا ةرتفلا لوط

 .تاعاس ثالث لك اهتانايب عيذت يتلا يهو :یٹوألا ةجردلا دصارم (1

 .تاعاس تس لك اهتانايب عيذت يتلا يهو :ةيتاثلا ةجردلا دصارم (2

 ةعاس 12 اهتانايب عيذت يتلا يهو :ةثلاثلا ةجردلا دصارم (3

 :خاشملا دطئارخ

 وجلا رصانعب مامتهالا ج سقطلا طئارخ عم خانملا طئارخ كرتشت

 ةرتفل ةدئاسلا ةيخانملا لاوحالا حمضوت اھتاب زيمتت خانملا طئارخ نكلو ةفلتخملا

 ريبك ۓارفج ميلقا 4 (ةنس 35 نم رثكا تاطسوتم مدختست) ةليوط ةينمز
 نيدح ىلع خانملا زصانع نم رصنم لك صئاصخ رهظت ثيح (ملاعلا -ۃراق -ةلود)

 ايمكو ایلصف راطمالا عيزوت طئارخ ةیواستلا ةرارحلا طوطخ طئارخ اهتلثما نم
 ةيناكملا تافالتخالا راهظال ةجردتملا لالظلاو ناولالا مدختست طئارخلا هذه و

 :اھمادختسا

 ةيعيبطلا ايفارغحلا تاعوضوم 4 ارفغجلا اهنم دافتسي هذه طئارشلا

 .ةينارمعلاو ةيداصتقالاو

 مم و 93 ھه



 ا ست مس سج شا ھر

 ہ:سقطثا طئارخ ةءارق ے تاحلطصم

 :تاحلطصفٹا

eحیرلا- حایرٹا : 

 ةكرحلا هذهل ةيقفألا ةيكرملا يهو ضرألا حطسل ةبسنلاب ءاوهلا ةكرح

 .كلذ ريغ ىلع صني مٹ ام

 :ةيحطسلا حايرلا ٠

 عافترإ ىلع ةماع ةدهاقك ساقتو ضرألا حطس نم برقلاب بھت يتلا حايرلا

 .فوشكم عقوم قوف رتم]1

 :ةروباشلا ©

 ام دح ىلإ قيقر رامخ نوكت ام ابلاغ يهو ةيئاملا ةيوجلا رهاوظل ار وص دحا
 ةروباشلا فلتخت الو ةيولخلاو ةيعيبطلا رظانملا هب يطغت يدامرلا نوللا ىلإ ًالئام

 .ةيقفألا ةيؤرلا ىدم ىلع ريثأتلا ثيح نم الإ بابضلا نع

 :بطرثاءاوھٹا ©

 .ءاملاراخبو فاجلا ءاوھٹا نم طيلخ ينعي

 ؛يوجلا عفترملا ٭

 يتلا قطانملل ةبسنلاب يوجلا طغضلا اهيف ولعي يوجلا فالغلا ۓ ةقطنم

 .ىوتسملا سفن دنع اهب طيحت

 سب ساب 94 سس



 ةيخانلا ايقارتخجلا سمس سس سس سس سعب سس هس مسا

 ,ةيلمرلا ةفصاعلاو ةيرابغلا / ةيبارتلا ةفصاعلا ٭

 ةلحلا ب لاسمرلا نمو ىلوألا ةلاحلا ييرابغلا تاميسج نسم تاعمجت يه

 ةيؤرلا ىلع اهنم لك رثؤتو ةيلاع تاعافترإ ىلإ ةيرطضم ةيوق حاير اھتعفر ةيناثلا

 .اديدش اریثات ةيقطألا

 :باسيضلا ٠

 نم رغصلا ةغلاب تاريطق نع ةرابع وهو ةيثام ا ةيوجلا رهاوظلا روص دحأ
 ةجرد فقوتتو ةيؤرلا ىلع رشؤت ةدرجملا نيعلاب اهتيؤر نكمي ال ءاوهلا ب ةقئاع ءاملا

 2 تاريطقلا هذه عیزوتو مجحو هدع ثيح نم بابضلا ليكشت سلع ريثأتلا اذه

 .هب ةقلاعلا ءاوهلا مجح ةدحو

 :درسبلا ©

 ديلجلا نم تاميسج نس لوطه وهو ةيئاملا ةيوجلا رهاوظلا روص دحأ

 راجحأب فرعت ةلتكتم وأ یدارف بحسلا نم طقست ًايلك وأ ًايئزج ةمنعم وأ ةفافش
 .لكشلا ةمظتنم ريغ وأ ةيطورخم وأ ةيورك نوكت دق دربلا

 :ةبوطرلا ©

 .ءاملاراخب نم هيوتحي ام ثيح نم وجلا ةلاح يه

 راسضعإلا ©

 قلطی وهو ةدقع 63 نع اهتعرس ديزت امدنع ةيحطسلا حايرلا ىلع قلطي

 .فئعلا ةغلاب حايرب ًابوحصم نوكي امدنع يرادم راصعإ يأ ىلع ًاضيأ

 س مص سأل و5 سسس



 سسس ج ةيحانملا ايفارغجلا

 :نيسامخلا ©

 وأ بونجلا نم رصم ىلع بهت لامرئاب ةلمحم نوكت ام ةداع ةفاج ةراح حاير

 رحبلا ربع ًاقرش كرحتت يتلا ةيوجلا تاضفخنملا ةمدقم 4ب يقرشلا بونجلا

 لالخ حايرلا هذهل رصم ضرعتت ام ًاريثكو ايقيرفأ لامش ربع وا طسوتملا ضيبألا
 .(وينوي - ويام - ليربأ) رهشألا

 :ةدقعلا ©

 .ةعاس / مک 1.8 يآ ةعاس / يرحب ليم اهزدق ةعرسلا تادحو نم ةدحو

 :قربلا ٭

 بحاصي ءيضم يلجت قربلاو ةيئايرهكلا ةيوجلا رهاوظلا روص دحا

 .اهسفن بحسلا لخاد وأ بحسلا نم ثدحي يذلا ءيجافملا يئايرهكلا غيرفتلا

 :ءاوهلا *

 .يوجلا فالغلا لكشت يتلا تازاغلا طيلخ

 :يوجلا عفترملا *

 دنع اهب طيحي ام نع يوجلا طغضلا اهيف ديزي يوجلا فالغلا نم ةقطنم

 يواستملا طغضلا طوطخ نم ةعومجم سقطلا طئارخ ل اهلثميو ىوتسملا سفن
 طغض ىوتسم دنع يواستملا عافترإلا طوطخ نم ةعومجم وأ .ددحم عافترا دنع

 ةيناثلا طيحتو ًايبسن ىلعألا طغضلا ميقب ىلوألا ةلاحلا فب طوطخلا طيحت ددحم

 .ًايبست ىلعألا عافترالا ميقب

 بس و 06 ا ااا



 ةيخانملا اهفارغجلا سس سا سس حس ساس

 :يوجلا (فالفلا) طيحملا ٭

 اهتيبذاج ةوق ريثأت تحت ةيضرألا ةركلاب طيحي ةفلتخملا تازاغلا نم فالغ

 عاضترالا عم يوجلا طيحملا 2# يوجلا طغضلا لقیو .ةددحم ريض تاعافترا ىلإ

 .رحبلا حطس نم انعفترا املك ءاوهلا ةفائك لقت يلاتلابو

 :يوجلا ثولثتلا ©

 ناخدلا وا رابغلا نم ةقلاع تاميسجب ءاوهلا ثولتل يوجلا فالغلا ءاقن مدع
 نع فلتخت تازاغ نع يوجلا فالغلا ءاوتحإل وأ ةيرهجم ةیوضع تانئاك نموأ

 .ةدام هلكشت يتلا كلت

 :ياصلا ءاوهلا ©

 وأ ةبلصلا تاميسجلا نس يلاخلاءاوھٹا وأ بابضلا وأ بحسلا نم يئاخ ءاوه

 .ةيؤرلا ىدم ىلع رثؤت دق يتلا ةلئاسلا

 ةيفاصلا ءامسلا ٭

 ىلع ةيوامسلا ةبقلا (نمث) 8/1 نع بحسلل يلكلا ءاطغلا اهيف لقي ءامس

 .(8 - ,) سايقملا

 :خانملا ©

 سقطلا تالاحل زيمملا ةيوجلا لاوحألل حوارتملا لمجملا وه ام ةقطنلل خانملا

 .ةقطاملا هذه ےب اهروطتو

 r اڑ[. سيسبب يعم يس سس سس م يتسم



 و ةيئادملا اينارخجلا

 :باسحتفلا ©

 7 ج ةقلاع امهيلك وأ ديلجلا وأ ءاملا نم ةقيقد تاميسج نم يئرم عمجت ر
 امجح ربكأ ديلجلاو ءاملا نم تاميسج عمجتلا اذه مضي دقو يوجلا فالغلا '

 .بارتلا وأ ناخدلاوأ عناصملا تازاغ نع دلوتت يتلاك ةبلص وأ ةيئام ريغ تاميسجو

 :یدئئا ©

 ىلع دلوتی ةيئام تارطق نم بسار یدنلاو ةيئاملا ةيوجلا رهاوظلا روص دحأ

 ءاملاراخب فشکت ةجيتن ضرألا حطس نم برقلاب وأ ءاوهلل ةضرعملا ماسجألا

 . اهب طيحت يذلا اصلا ءاوهلا نم ماسجألا هذه ىلع

 هذاؤرلا ٭

 نم ام دح یئإ مظتنم لوطه ذاذرلاو ةيئاملا ةيوجلا رهاوظلا روص دحأ

 ضعبلا اهضعب نم ادج ةيراقتم بحسلا نس طقست ءاملا نم ةقدلا ةغلاب تارطق
 .مم 0.5نع اهتانوكم رطق فصن ةداع لقيو ءاوهلا اي حبست اهنأكو رهظت

 ںاخب ©

 اهتاغضنإ درجمب اهتلاسإ نكمي يذلاو ةداملا اهيلإ ديعت يتلا ةيزاغلا ةلاحلا

 ش هذهل ةجرحلا ةرارحلا ةجرد نع لقت ةرارح ةجرد ب

 :رحیلا حطس ةرارح ةجرد ©

 .رحبلا هايم نم ةيحطسلا ةقبطلا ةرارح ةجرد

 سس سس سست 98 هس سس -.×-



 ةيطانطأ ايفارخج ا سسس سس سس سسوس سمس سس

 :ناخ ©

 ءاوهلا لب ةقلاع ريغص تاميسج يهو ةسبايلا ةيوجلا رهاوظلا روص ىدحإ

 .قلطلا ءاوهلا 4 وأ رحبلا حطس نم برقلاب رهظي دقو قارتحالا تايلمع ةجيتن

 :(ةقلطملا ةيرهشلا) ىمظعلا ةرارحلا ةجرد ©

 يمييوضت رهشل تدصر يتلا ةيرهشلا یمظملا ةرارحلا تاجرد نم ةجرد ىلغأ

 .نينسلا نم ةددحم ةرتف دادتما ىلع مولعم

 :(ةقلطملا ةيرهشلا) ىرغصلا ةرارحلاةجرد  ٭

 يميوقت رهشل تدصر يتلا ةيرهشلا ىرغصلا ةرارحلا تاجرد نم ةجرد لقأ

 ۱ .نينسلا نم ةددحم ةرتف دادتما ىلع مولعم

 :ءاوهلا ةرارح ةجرد  ٭

 هيمحي عضو چل ءاوھلٹ ضرعم ةرارح سايقم ىلع ارقت يثلا ةرارحلا ةجرد
 ام يهو:سايقملا نم ساسحلا ءزجلا ىلع رثؤي امم هريغو رشابملا سمشلاعاعشإ نم

 .لظلا ةرارح ةجردب فرعت

 :ةريفتم حاير ٭

 ,اههاجتا ريغتي ام اريثك يتلا حايرلا

 :دعر ©

 داح توص وأ مدمدم توص وهو ةيئابرهكلا ةيوجلا رهاوظلا روص ىدحإ

 اذإ موتكم مدمدمو بيرق هردصم ناك اذإ دمآلا ريصق ًاداح اونم قربلابحاصي

 .ديعب ہردصم ناک

 تس٤إىسجوتسژسسمممس 090 سس سس سس سس



 و ۃیخانملا اينارغجلا

 :هخز ©

 ے ةبلصلا ةيئاملا تاميسجلا نم وأ ءاملا تارطق نم لوطھٹا تانوكم طقست

 ةدش رياغت ةعرسب زیمتت يصهو تاخر ةروص ج وأ عطقتم وأ لصتم لوطه ةروص

 .لوطهلا نم اهتانوكم طوقس

 :دمیغم ءامس ©

 ةسبقلا نسم 8/5 وا 4 وأ 3 بحسلٹ يلكلا ءاطغلا اهيف غلبي يتلا ءامسلا

 ,(0-8) سايقملا ىلع ةيوامسلا

 :ادج ةميغم ماهس ©

 ةسبقلا نم 8/7 وأ 8/6 بحسلل يلكلا ءاطغلا اهيف غلبب يتلا ءامسلا

 (0-8) سايقملا ىلع ةيوامسلا

 :ةديلم ءامس ©

 ىلع ةيوامسلا ةبقلا نم 8/8 بحسلل يلكلا ءاطغلا اهيف غلبي يتلا ءامسلا

 .ًامامت بحسلا اهيطغت يتلا يأ (8 -0) سايقملا

 :9ةفصاع ©

 .ةدقع 55 - 48 نيب اھتعرس حوارتت امدنع ةيحطسلا حايرلا ىلع قلطي

 :ةيلمر ةفصاع ٠

 .ةيرابغلا ةفصاعلا لتا ةسبايلا ةيوجلا رهاوظلا روص ىدجحإ

 a ج100 سسوس س



 ةيخانلا ايفارغجلا سس سس سمسم

 :ةيدعر ةفصاع «©

 يئايرهك غسيرفت نع ةرابع يهو ةيئايرهكلا ةيوجلا رهاوظلا روص یدح)

 مدمدم وأ داح توصو قربلا - ءوضلا نم ةضموب هسفن نع فشكي ددعتم وأ هرفم

 نم لوطه اهبحاصي ام ًاريثكو لمحلا بحس ةيدعرلا فصاوعلا قفارتو دعرلاک
 .دربلا وأ ةيجلثلا تايركلا وأ جاشلا وا رطملا نم تاخر روص 4 ضرألا ىلإ لصي يذلا

 :رطئا ةيمكك ©

 وأ عون طوقس ةجيتن يقفأ حطس ىلع مكارتي يذلا ءاملا ةقبط کمس

 بيذأ ول مكارتي ام ىلإ ةفاضإلاب رخبتلا وأ حشرلا بايغ ف لوطهلا عاونأ نم رثكأ
 .ادمجتم طقسي دق يذلا لوطھٹا نم ہزجنا كلذ

 :ةدراب ةجوم ©

 ديدش ءاوه وزش وا ةريبك ةقطنم قوش ءاوهلا ةرارح ةجرد # حضاو طوبه
 .هقطنملا هذهل ةدوربلا

 :يوناث ضفخنم ٭

 يوج ضفختمب لصتم يا ةيمهأ هنم رثكأ ر خاب لصتم يوج ضفخنم

 .يسيئر

 :مئاد هبش يوج عفترم ©

 نم برقت ام ةرتف لالخ عفتثرم يوج طغض ريبك دح ىلإ اهدوسي ةقطنم

 .ةرتفلا كلتل لباقملا مسوملا جل ةقطنملا ل يوجلا طغضلا

 م و [0[ ل سم تسب



 :فاج ماوه ©

 دح ىلإ ةيبسنلا هتبوطر لقت يذلا وأ ءاملاراخب نم امامت يلاخلا ءاوھٹا

 .ريبك

 :رقتسم ريغ ءاوه ٭

 مدع طورش ددحیو يتاتسإلا رارقتسالا مدع اهدوسب ءاوھٹا نم ةلتك

 ,ةلتكلا 4 ايسأر ةرارحلا تاجرد جردت اذه رارقتسالا

 :رقتسم ءاوه ©

 عردت رارقتسالا اذه طورش ددحیو يتاتسإ رارقتسا اهدوسي ءاوهلا نم ةلتك

 .ةلتكلا هذه ےس ايسار ةبوطرلاو ةرارحلا تاجرد

 :يوجلا طفضثا طئارخ



 ةيخانملا ايفارغجلا

 تس تے: 103 يس



 ةيخانلبا اينارغجلا م 8 8



 ةیحانشا اھٹارھچا سسس

 سسس و [05 هس ےس



 ةيخانما ايفارغجلا هی م مس ت م ا ا

 :حايرلا طئارخ





 ن ن سل ةیخانطا ایفارغجا

 :ةيلودلا دصرلازومر

 ةطيرخلا) وا (سقطلا) وجلا ةطيرخ ةئارقب نيمتهملا دعاستزومرلا هذه

 .(ةيداصرالا

 occluded front: (ةسوبحم) ةدودسم ةهبج --



 ةیحانما ايفارخجلا <سسسسس نس دس. سس ۳سس س سي يس سس سس سمسم

 stationary 150131 ةنكحاس ةهبج ےس

 surface warm front ةيحطس ةنخاس ةهبج ے

 upper ۷۲۱١ 150134 (ةيولع) تاعفترملا ےب ةنخاس ةهبج --

  109 eee.تس×---ہسس-٭ شسس٤ەہدسسسسحسہ



 وأ ةیطادلبا ايهارغجلا

 surface cold 1021 ةیحطس ةدراب ةهبج -۔

 upper cold 011ئ (ۃیولع) تاعفترملا  ۃدراب ةهبج -

cloudy sky ةمئاق ءامس 

obscured sky ةملظم ءامس - 



 ةیحانما اينارخإا ھچسسسمس م سس س

 scattered ءار (ةقرفتم مويف تاذ) ةيبابضلا ةرثعبم ءامس -

 0٢٥۶٢۵ 53۲۷ مویغلہ ةدبلم ءامس -

 slightly covered sky ایئزج ةمئاغ ءامس ے

 جتصس-ٰہ×س×ح×-سصسسسسس--×ح-تس++ | ] ] تسع سم م



 و ةیخانما ایفارغم ا

 clear sky ةیفاص ءامس

 very cloudy sky (مویغلا ةريثك) ادج ةمئاغ ءامس -

 :سقطلا ةلاح ءةيوجلا رهاوظلا

 :516ءرطلا دمج -

 سس مس me سس سمس



 ةيخانشإ ايفارخجلا

 hall 511018961" دربلا نم لباو -

 ےک

 50101811 جلك وا رطمب ةيوحصم ةديدش حير -

 :۶108٥0۲ع 3107 (دمجتم)دلجم رطم -

 :6:]5000 قيقر بابض -

 هس سم ص عسسل 113 e تسسسسل



 ےک ص د و ااا ايكارمجلا

 ء81 میدس -

 :108 بابض -

 19131078 S1} 0 Wer جلثلا نم لباو

 ب

 :؛1531181065001 ةيدعر ةفصاع -

 ست يعي سس هيتس س مت f 114 بمص سس مخ سس خس خخ يمسي



 ةلیخانما ايفارغتجلا ھم سس سس هس وعجم

 c0, }111018 لصاوتم جل -

 rain shower رطملا نم لياو 3

 :يوج دصر ۃطحل جذومث -

 حيرلا ةمرس ةطسوتم (ةباحس) ةميغ

 5 ١ ةلمحملا ةرئاد

 ءاوھٹا ةرارح ةجرد 1 ۱ 3 :

 چ۷ ١ مم رم رمبلا عطس ىوتسم ىلع طغضلا

 جييرلا هاجتا -۰ 085 7

 يرتموراب ہاجئا

 يدثلا ةلحقن ةرارح ةجرد ا



 تس يي اإ ةیخانملا ایفارغملا

 :ةيداصرا ةطيرخ وا (سقطلا) وجلا ةطيرخل لاثم



 ةيخانلبا ايقارغجلا س سسس

 :ةيحطسلا ةبقارملا زومر ريسفت

 .حاپرلا هاجتا

 .حايرلا ةعرس

 :زومرلا عيمج ب رفصالا نوللاب هددحملا يه اهلوانتن يتلا ةروصلا

۱ Department of Atmospheric Solences 

Uiiversity: of [Minois at Urbana-Charwipaigr: 

 حایرلا ةعرس نا دجن حایرلا ةغرسو حايرلا هاجتا ىلع لدي رفصالا مهسلا

 يا اهب دجويال هاجتالا ةقطنم نا ثيحب حايرلا هاجتال سكماعملا هاجتالا ےس يتات

 .حايرلا بھت يتلا "نم" هاجتالا #2 ةطقن نوكت ثيحب ةفاضا

 نم حايرلا نا ىلا ريشي حايرلا هاجتاو ؛هاندأ ينايبلا مسرلا نم ةلاح 4

 .يقرشلا لامشلا

 ال 9 ل ا



 هس سس سس ص سس ا سسس یخ اما ايهارخجلا

 نمم حايرلاو ؛ةالسعأ لاشملا 2 .قرشلا نسم يقرشلا حاير نأ ينعي حلطصم

 وحن بھت حايرلا نأ ينعي "اقرش" نإف ؛لياقملابو ةيلامش وأ ؛يقرشلا لامشٹا

 كانهو (ةصتخم يهو) "ةدقع" نم تادحو ےب انه حايرلا ةعرس ىطعتو قرشلا

 .ةعاسلا # يرحب ليم وه "ةدقع"

 / مك 149 = ةدقع 1 (ةعاسلا يب اليم) ةعاسلا ےب ليم 15«1 = ةدقع 1

 10 ةليوط ةكوش لك ةدقع 5 لثمي ةريصق ةكوش لك (ةعاس / مک) ةعاس

 ةفاضإ قيرط نع ةطاسبب كلذو ؛ةدقع 15 وه عذا ةريصقو ةليوط ةكوشوقدقع

 ةطحم ةرئاد اذإ الإ .(ةدقع 15 = 5 + ةدقع ةدقع 10) اعم ةكوش لك ةسصيق

 .ةئداه حايرلاو ؛ةموسرملا

goسلا. ]20  eتس  



 ةیخانما ایفارغإلا يمس ا سس سس سس

Calm 

5 Knots 

10 Knots 

15 Knots 

20 Knots 

50 Knots 

65 Knots 

Departrnent of Atmospheric Selenoes 
University of ا! ممتع at Urbana-Charmpaign 

 ي ريخألا لاشملا ليبس ىلع حايرلا نإف كل ذلو .ةدقع 50 يه تاراعش

 .ةدقع 65 نم حايرلا ةعرس هيدل هاندا يئايبلا مسرلا

 :يباحسسلا ءاطغلا

 يباحسلا ءاطغلا رادقم ىلع لدي انه رفصألاب نولم ا زمرلا انمهي اعبط

 .تركذ ةروسكم بحس تناك قةلاحلا هذه ۓ .ةظحالملا ذخ أت قولا كلذ 4 ظحال

 سنس 7 [2] سس عصمت س



 ك0 ةيغادلاايفارغجلا

Departrmient )م ۸۱۳۶۳۳٣۱٠ Sciences 

University of Hlinois at Urbana-Champaign 

 نسم ؛یہاحسلا ءاطخلا ريراقتلا فیطلا لماك يطغت هاندأ ينايبلا مسرلا

 .ءامسلا مويفل ةحصاو

0% Cloud Cover - 
Observation: Clear Skies 

25% Cloud Cover = 
Observation: Scattered Clouds 

75% Cloud Cover - 
Observation: Broken Clouds 

100% Cloud Cover - 
Observation: Overcast 

Vision Obscured 

Missing Data 

Department of Atmospherio 51670۴۶ 
University of اا! اهماع at UrbanarCharnpaigr 

 122 يت د



 ةیخانما ايفارغجلا س سس

 :ىدنلا ةطقت

 تركسد «لاثملا اذه 4# .تیاھترھف تاجرد ب ةرارسححلا ةجرد ةطقن ىدن وه

 حرشلا ءاوهلا ب ةبوطرلا ةيمك ىلع لدي ةجرد 58 يه ىدنلا ةطقن ةرارح ةجرد

 .ىلفسلا یرسیلا ةيوازلا ۓ دوجوملا رفصألا نوللاب زومرلا ے رفصالا نوللا ىلع

Department of Atrnospherie Sciences 

University of illinois at Urbans-Champaign 

 :یدنلا ةطقن ىلعأو .ءاوهلا 2 ةبوطرلا ةيمكم ىلإ ريشت ىدنلا ةطقن

 ةطقت ةرارحلا تاجرد .ةنيعم ةرارح ةجرد دنع ءاوهلا نسم ةيوطرلا ةبسن عاضتراو

 رمتسملا طغضلا یلع) ديربتل نوکیس ءاوهلا 2 يتلا ةرارحلا ةجرد اهنأب فرعت ىدنلا

 .عيشتلا لصت لجأ نم (ءاملاراخب ىوتحم مئادلاو

 يذلا ىصقألا دحلا طغضلا متي امدنع ءاوهلا 2 ةدوجوم عبشتلا نم ةلاح

 ةرارح ةجرد نوكت امدنم طغضلاو ةيلاحلا ةرارحلا ةجرد 4 ءام اراخب نم نكمم
 تاجرد .ةعبستملا نا لاقي ءاوهلا ےس :ةاواسملا مدق ىلع ءاوهلا ةرارح ةجردو ىدنلا ةطقت

 :کٹ نٹو .ءاوهلا ةرارح ةجرد نم رپکاآ ادبأ ىدنلا ةطقن ةرارحلا

 سس و ]23 لس



 ےس سم سس عسسل ةيخانما ايظارغجلا

 :ةرارحلا ةجرد

 :قةرارحلا ةجردب دوصقثا اه

 تاشيزجلا نم (ةعرسلا وأ) طسوتم نم ةيكرحلا ةقاطلا سايق اھناب فرعت

 ايلهلا ىرسيلا ةيوازلا  دوجوملا رفصالا نوللاب زمرلا ءاوهلا

Dêpartment نك ماممووطوعاع Sciences 

University of اا170فتع at Urbana-Charnpaign 

 Air 1125525 83111 1710045 تاهبجلاو ةيئاوهلا لتكلا

 :ةيئاوهلا لتكلا :ًالوأ

 سسس و 124 سس سسسسس



 ةيخاتللا ايفارغجلا سسٹم ا سس سوس سس

 ءزج نع ةرابع ةيئاوهلا ةلتكلاو ؛سقطلا ةلاح 2 ةيئاوهلا لتکلا مکحتت

 لظ اذإ نوكتتو (اهب ءاملاراخب) هتيوطرو هترارح ةيحان نم سناجتملا ءاوهلا نم ريبك
 یتح كلذو :ةعساولا ةحاسملاب زيمتي سناجتم حطس قوف ةليوط ةرتفل ءاوھٹا

 اهب أشنت يتلا ميلاقألا هذه ىمستو ؛ميلقالا وا حطسلا اذه تافص ءاوهلا بستكي

 لتكلا نوكت قطانم مظعمو 35011606 186810115 رداصملا ميلاقأب ةيئاوهلا لتكلا

 ةيسارلا هتكرحو دكار ءاوهلا نأ ثيح عضترملا طغضلا قطانم ع دجوت ةيئاوهلا

 ىربكلا ءارحصلاو ءاتشلا لصف ل ادنك لامشو ايريبيس كلذ ةلثمأ نمو ؛ةفيعض

 اسناو ,تقولا لاوط اھٹکاما ل ةيئاوهلا لتكلا لظت ال ٗمومعو فيصلا لصف 4

 ةيخانملا اهتافص 4 تالیدعتلا ضعب اهفداصي مث نمو ءاهنم ءزج كرحتي وأ كرحتت

 حطسأ سلع اهرورمل ةجيتن یلفسلا اھٹازجا ب ةصاخ ةبوطرلاو ةرارحلا ةيحان نم

 اهرداسصم 4 ةلتكلا اهب تاشن يتسلاو حطسألا نع ةسيخانملا اهتافص 4 فلتخت

 لظت ةيئاوهلا لتكلا نأ ريغ ءاهسفت ةيئاوهلا ةلتكلا تافص 4 كلذعكو ةيلصألا

 اهرداصم ميلاقأ 4 اهتبستكا يتلا ةيساسألا اهتافص نس ريثكلاب ةيظفتحم

 .ةيلصألا

 :ةيئاوهلا لتكلا ميسقت

 ةعيبط بسحو اهيف أشنت يتلا ضورعلا بسح ةيئاوهلا لتکلا میسقت نكميو

 ميسقتل قرط ةدع دجوت يلاتلابو ءاءاسص وأ ناك ًاسباي هقوف نوكتت يذلا حطسلا

 ًالثمف :ةيئاوهلا لتكلا زيبمتل زومرك ةيدجبألا فورحلا مدختستو :ةيئاوهلا لتكلا
 ةلتك نوكت نأوأ (۸) فرحلاب اھٹ زمري هناف ةيبطق ةيئاوهلا ةلتكلا تناك اذإ

 طوطخ ساسأ ىلع میسقتلا نوكي كلذ یلعو :(1) فرحلاب اهل زمريو ةيرادم

 ةيئاوه ةلتك نوكت ناك ردصملا ةعيبط ساسأ ىلع ميسقتلا ناك اذإ اما :ضرعلا

 ةيئام تاحطسم قوف نم ةمداق ةلتك وأ ((0) فرحلاب اهل زمريو سبايلا نم ةمداق

 .(1/1) فرحلاب اهل زمریو
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 حبس إو ۃةیخاذللا ايلا

 :تابثلا مدص وأ تابثلاب ةيئاوهلا ةلتكلا زيت ساسأ ىلع میسقتلا نکمیو

 2 عافترالاب اهيف ةرارحلا ضافختا نأ كلذ ىنعي تابثلاب زيمتت يتلا ةلتكلاف

 ًالامتحا اهنمراطمأ طوقس لامتحا ناكو «ىداعلا لدعملا نم لقا ةفلتخملا اهئازجأ

 اهل زمري هنإف ةتباث ريغ ةلتكلا تناك اذإ امأ (8) فرحلاب ةلتكلا هنهل زمريو ًافيعض
 هنإف هقوف رست يذلا حطسلا نم دربأ ةيئاوهلا ةلتكلا تناك اذإ اما ([7) فرحلاب

 (۷۷) فرحلاب اهل زمريف حطسلا اذه نم أفدأ تناك اذإ اما «() فرحلاب اهل زمري
 :ةيئاوهلا ةلتكلا تافص ىلع فرعتلا نکمی فورحلا هذه لالخ نمو

 ىبطق لصأ تاذ ةلتك اهنإف (20810) فورحلاب ةيئاوه ةلتكل زمر اذإ :لاثم

 لمتحي الو تابثلاب زيمتتو تاراقلا لخاد نم ایلعلا ضورعلا نم ةمداق اهنأ ىأ ىراق

 يتلا حطسألا نع اهترارح ةجرد ضافخناب زيمتت امك ناطمأ طوقس اهبحاصي نأ

 .ءاوتسإلا طخ هاجتإ 4 بطقلا هاجتا نم ةمداق اهنأ ثيح ءاهقوفرمت

 اهنأ كلذ ینعمف (112171/) فورحلاب اهل زمری ةيئاوه ةلتك :رخآ لاثم
 تاحطسم قوش نوكتتو :ةيرادملا ضورعلا نم ةمداق اهنأ يأ يرحب يرادم لصأ تاذ

 ةجرد ناب زيمتت امك ںاطما اهبحاصت نأ لمتحيو ةتباث ريغ اهنأ امك ؛ةبئام
 ءاوتسإلا طخ هاجتإ نم ةمداق اهنأ ثيح ءاهقوفرمت يتلا حطسألا نم افدأ اهترارح

 .بطقلا هاجتإ كب

 :ةيلاتلا عاونالا ىلإ لتكلا هذه ميسقت نكميو

 :مئادلا ديلجلا قوف ةيئاوهلا لتكلا .1

 لوح ةدمجتملا قطانملاك مئادلا ديلجلا قطانم قوف نوكتت لتك يهو

 دئلنیرج لثم ةمئاد ةفصب ديلجلا اهوسكي يتلاو اهل ةرواجملا قطانملاو نيبطقلا

 غب اكيتكراتتأ ةراقو ؛يلامشلا ةركلا فصن 4 اهل ةرواجملا ةيئاملا تاحطسملاو رزجلاو
 ءاملاراخب ةردنو اهتدورب ةدشب لتكلا هذه زيمتنو ةیضرألا ةركلا نم يبونجلا فصنلا

 فرحلاب اهل زمريو برغلا ىلإ قرشلا نم يأ برغلا وحن اهكرحت نوكي ام ةداعو اهيف

(A) 
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 ةیخانما اهفارخجلا « سس يس سس ص سل

 00115031 81]20 :ةيراقلا ةيبطقلا ةيئاوهلا لتكلا .2

 قطاننملا اي ايلعلا ضورملا هب نوكتتو ((01) فورحلاب ۃدتکلا هذهل زمريو

 نمو .عفترملا طغضلا قطانم دجوت امتیحو ةئسلا نم درابلا لصفلا ءانثأ ةيبطقلا

 هفافجو اهئاوه ةدوربب زاتمتو ايريبيسو ادنك لوهس اهيف أشنت يتلا قطانملا مهأ

 لصف 4 يلامشلا ةركلا فصن 4 درابلا ءاوھٹارداسصم مهأ لتكلا هذه ريتعتو .ىبسنلا

 خانم قطانم ىلع بهتف ءايوروأ قرش لامشو ايريبيس لوهس نم يتأت يتلاو ءاتشلا

 ةيئاوهلا لتكلا هذه دتمت دقو ؛ءاتشلا لصف 2 طسوألا قرشلاو طسوتملا رحبلا

 مدعل يبونجلا ةركلا فصن لب لثكلا هذه دجوت الو ةيئاوتسالا قطانملا ىتح ةدرابلا

 ةركلا فصتب طبترت لتك اهنا يأ ةييونجلا ةيبطقلا ةرئادلا لوح سباي دوجو

 .ةيلامشلا

 :121106!1 7018۲ ةيرحب ةيبطق ةيئاوه لتك .3

 ؛يطنلطألا طيحملا لامش قوق رهظتو (1/18) فورحلاب لتكلا هذهل زمريو

 لامش وحن تلقتتا مث ادنك لوهس قوف تنوکت ةيراق ةيبطق لتك لصألا 4 يهو

 لتكلا ءاوه نم ةبوطر رثكأو ةدورب لقا هناب اهئاوه زيمتيو ؛يطنلطألا طیحللا

 ةركلا فصن 4 اهنع يبونجلا ةركلا فصن 4 لتكلا هذه رثكتو ةيراقلا ةيبطقلا

 تيس ب و 127 هس



 چ ی 0 ی ا

 ءاملا ةدايس يأ «يبونجلا فصنلاب ةيثاملا تاحطسملا ةحاسم عاستال کلڈو ؛يلامشلا

 .ابيرقت سبايلا ءافتخإو

 :ةيرادم ةيئاوه لتك .4

 قوش "ليخلا ضورع" مساب هامسملا يرادملا عفترخا طغضلا قطانم 2س نوكتتو

 :ىلإ مسقنت يئاتلابو ءاڈاو سبايلا

 Contintental Tropical :ةيراقلا ةيرادملا ةيئاوهلا لتكلا .أ

 ىراحص قوف ءاتشلا لصف ف نوكتتو :((017) فورحلاب لتکلا هذهل زمریو

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبشو ايقيرقأ لامش

 Marine '17207108] :ةيرحبلا ةيرادملا ةيئاوهلا لتكلا .ب

 قطانم ےب تاطيحملا قوض نوكتتو (11) فورحلاب لتكلا ههل زصريو
 امدنع فيصلا 2 طسوتملا رحبلا هايم قوف نوكتت امک «ىرادملا عفترٹا طغضلا
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 نانا انار "تشع تتيح ا ملل

 طغض قطانم هطيحتو ؛يروزآلا عفترلا طغضلاب لصتي عضترم طغض هقوف نوكتي
 .ایقیرفا لامشو ايوروأ بونج قوف دتمت ضفخنم

 ةبسن هيف هادزتو هئفد وأ هلادتعاب ةيرادملا ةيئاوهلا لتکلا ءاوه زيمتيو

 ةيرادملا ةيئاوهلا لتكلاب ةدراقملاب ةيرحبلا ةيرادملا ةيئاوهلا لتكلا ے3 ةيصاخ ةيوطرلا

 ۱ .ةيراقلا

 :ةيراقلا ةیئاوٹسالا ةیئاوھٹا لتكلا .5

 ةيراقلا ةيرادملا ةيئاوهلا لتكلاب ههيبش سهو ((0111) فورحلاب اهل زمریو
 يرادملا ءاوهلا نأل كحلذو قرارحلا عضترم ءاوهل ا نأب اھٹع فلتخت اھٹکلو ةقباسلا

 .يرارحلا ءاوتسالا طخ ربعيو كرحتي امدنع اهرداصم مهأ ربتعب

 :ةيرحبلا ةیئاوتسالا ةيكاوهلا لتكلا .6

 ةيرحبلا ةيرادملا لكلا ًاضیا لئامت يه (8/111:1) فورحلاب اهل زمريو
 تایمک لمحيو ةعفترم هترارح ةجرد ءاوھٹا نا يي اهتع فلتخت اهنكلو ةقياسلا

 ةيئاوهلا لتكلا هذهو .ةيئاملا تاحطسلا قوش اهرورم دنع ءاملا راخب نم ةريبك

 ةيشبحلا ةبضهلاو نادوسلاو ایقیرفا طسوو دنهلا وزغت يتلا يه ةيرحبلا ةيئاوتسالا
 ىلع ةييئاملا تاحطسملا نس بهت يتلا ةيمسوملا حايرلا ساسأ اهنأ يأ فيصلا لصف ل

 عصا ”مساب فورعتاو رطملا نم ةريزغ تايمك طقست يلاتلابو سباي نم اھ
 ."ىمسوملا

 -:۸ش ۴٣٣۸48 ةيئاوهلا تاھبجنا :ایتاخ

 امھفاإف ءامھتیوطرو امھترارح # ناتفلتخم ناتيئاوه ناتلتك لباقتت امدنع

 ادبی امدنع كلذو ءامهنيب لصاف دح نوکتی امئإو ؛ةلوهسب امهضعب عم ناجمدنت ال

 هذه لباقتلا ةقطنم ىمستو ؛دربألا ءاوھٹا قوض دوعصلا ےب ًاتفدرثكألا ءاوهلا

 الو Fronts تاهبجلاب وأ 511119685 of Discontinuity رارقتسالا مدع حوطسب
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 ت م سس سم سمس س و ةيشاذلرأ ایفارخجلا

 اهنم ةدحاولا ضرع حوارتي ةعساو قطانم يه امنإو طوطخ لكش یب تاهبجلا رهظت

 .رتم وليك 300 ىلإ 200 نیب ام ةداع

 ءاهب رثاتت يتلا ةقطنملل ةيخانملا تافصلا كي ًاريبكم ًاريثأت تاهبجلا رثؤتو

 ىلعو ةيرهاظلا سمشلا ةكرحت اعبت كرحتت امنإو اهنكمامأ ف تاهبجلا لظت الو
 ةلتكلا ءاوه نوكي اهيفو ںیصاعألا دلوتتو ةيوج تابارطضا نوكتت تاهبجلا لوط
 ىوقأ ّيفادلا ءاوهلا ناكه اذإف ةدرابلا ةلتكلا نع ةرابع ىناثلا ءزجلاو اءزج ةئيفدلا
 a10¥‹ 11011 ةئيفدلا ةهبجلاب هذه ىمستو ىلعأ ىلإ دعصيو ةعرسب كرحتي هنإف

 ىلعأ ىلإ ئفادلا ءاوهلا عفدیو ىوقألا وه درابلا ءاوھٹا ناكو سكعلا ناك وذ اما

 , 6010 7037٤ ةدرابلا ةهبجلاب هذه ىمست هلحم لحيو

 ةثذاث ىلإ اهتأشن رداصم ثيح نم ةيئاوهلا تاهبجلا هذه ميسقت نكميو

 :ىهو ةيسيئر عاوتأ

Tropical Front ةیرادلا ةهبجلا: .1 

 تاهبجلا هذه اشنتو ؛ءاوتسإلا طخب ةطيحملا قطانملاو ضورعلا  نوكتتو
 یرخآ لتك عم ءاوتسالا طخ نم لامشلا ىلإ ةيرادملا ةيئاوهلا لتکلا لباقت ةجيتن
 ثيح نم ال ًاريبك افالتخا اهضعب نع لتكلا هذه فلتخت الو هطخلا اذه بونج
 ةجتانلا ةيوجلا تابارطضالا قطانملا هذهب لقت كلذل ءاهتيوطر وأ اهترارح ةجرد
 .ةدودحم ةيخانملا اهراخآو ةفيعض تابارطضا اهتأ امك ءاهن

 10131: [021:ةيبطقلا ةهبجلا .2

 ]۲1068 زشکریب ىجيورنلا ىجولرورتملا ملاعلا اهتساردب ماق نم لوأ
 ةيئاوهلا لتکلاب اهطبر ساسأ ىلع ةلداتعملا ضورعلا 4 ةيوجلا رهاوظلا سرد يذلاو
 قوف نوكتي ام اهنم «تاهبجلا نم ةعومجم نم ةهبجلا هذه نوكتتو ؛:تاهبجلاو
 هذسهل ةنوكملا ةيئاوهلا لثكلا نألو ؛ةييئاملا تاحطسملا قوض اشنپ ام اهنمو سبايلا
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 ةيخاثللا ايقارغجلا هس س

 اهتيوطرو اهترارح تاجرد ثيح نم ةفلتخم ضورعلا هذه ڈیل ىقتلت يتلاو تاهبجلا
 اهتيوطرو ةعفترم اهترارح نإف يئاتلايو ةیرادلا ضورعلا نم مداق لتکلا هذه ضعبف
 لقاو ةدورب رٹکا يهو نيبطقلا ةيحات نم همداقف ىرخألا ةيئاوهلا لتكلا امأ ةيلاع
 ىطغت ةفينع ةيوج تابارطضا ثدحت اهنإف ةفلتخملا لتكلا هذه لباقت دنعو ؛ةيوطر
 ريصاعأ اهنع نوكتيو اهل ضرصتت يتلا ضورعلل ةيخانملا تافصلا ىلع اهراثآ
 .ةديدش حاير اهبحاصتو ةريزغ ًاراطمأ طقست ةيوج تاضافخناو

„Arctic front ةدمجتملا ةهبجلا .3 

 قطانملا هذهو ءايلعلا ضورعلا 4. نيتيبطقلا نيترئادلا نم برقلاب دجاوتت
 نم مداق اهضعبو نيبطقلا ہاجتا نم اهضعب يتأي يتلا ةيئاوهلا لتكلا اهب ىفتلت

 «ليخلا ضورم مساب ةفورعملاو 5 40 - 5 30 ضرع طخ دنع ىطسولا ضورعلا

 ةنراقملاب فیعض اهطاشنو ًابارطضا ثالثلا تاهبجلا لقا اهنأب ةهبجلا هذه زيمتتو
 .نيتقباسلا نيتهبجلا عم
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 asena خانا اینارغُا

 وحن كرحشت لب ماعلا رادم ىلع اهنكامأ 2 ةثالثلا تاهبجلا هذه تبثت الو

 هجتت ثيح ةيرهاظلا سمشلا ةكرحب فرعي امل ًاعبت كلذو بونجلا وحنو لامشلا
 لتكلا عيزوت ةنراقم لالخ نمو ياني ےل بونجلا وحنو ويلوي # لامشلا وحن
 :ةیلاتثا قئاقحلا ظحالت نأ نكمي ءاتشلا لصف و فيصلا لصف #4 تاهبجلاو

 سكعلاو ًالامش فيصلا لصف 4 ءاوتسالا طخ لامش ةيئاوهلا ةهبجلا نوكتت .1

 نوكتتو ءاوتسإلا طخ بونج ةهجلا هذه نوكتت ىبونجلا فيصلا لصف 4

 هذه لوط ىلع حايرلا زیمتتو :ةيئاملا تاحطسملا قوف تاھبجلا هذه مظعم

 .اهيلع بھت يتلا تاهبجلا ةرارح نم اهترارح یب لقأ اهنأب تاهبجلا

 لتك يلامشلا ةركلا فصت ل ویٹویرھش  ةيبطقلا تاهيجلا دنع لباقتت .2

 ةيراق ةيبطق لتك نع ةرابع يهو ءاهتيوطرو اهترارح ةجرد # توافتت ةيئاوه

 ةيرادم لتکو ؛ةيثاملا تاحطسلا قوف ةييرحب ةيبطق لتکو سبايلا ىلع

 ,:بونجلا نم ةمداق ةيرحب

 رياني ےس بونجلا وحن يلامشلا ةركلا فصن 4 ةيبطقلا تاهبجلا كرحتت 3

 ےب يطنلطألا طيحملا نم ريبك ءزجو طسوتم لا رحبلا ضوح اهبرثأتي ثيحب

 نم ءزج اهبرثأتي امك ہکیسکلا جیلخ یتح روزآ رزج نم ةدتمملا ةفاسملا

 كلذ لجأ نمو ؛قرشلا ہاجتا يو ةيقرشلا دنھٹارزج نم دتمي يداهلا طيحملا

 لصف 4 قرشلا ىلإ برغلا نم هجتت يتلا ريصاعألا رورل قطانملا هذه ضرعتت

 راطمألا طوقس ريصاعألا هذه ببستو ؛تاهبجلا هذه لوط ىلع ءاتشلا

 .ضورعلا هذه اهيزيمتت يتلا ةيوتشلا
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 ةيخادلا ایئارھم| بس سل سمسم ص سس سس

 2ب وا فيصلا لصف ب اءاوس ةیبونجلا ةركلا فصن 4 ةيبطقلا ةهبجلا زيمتت .4
 ے ءاملا ةدايس ةجیتن كلذو ةیرحب ةيئاوه لتك ءاقتلا ةقطنم اهنأب ؛ءاتشلا

 اهتاحاسم قیض بيسب حلصت ال يتلاو ةسبايلا تاحاسملا ةلقو ضورسلا هذه

 .ةيراق ةيئاوه لتك نيوكتل رداصمك
 ةريزج ىلإ ریاسی 2 يلامشلا ةركلا فصت ب ةدسمجتملا ةهبجلا رشأ لصی ..5

 بوشجلا ةيحان ويلوي 4 دتمت امنیب ءطقف ایلم زايفون ةريزجو نجريزتبس

 اکیرماو ايساروأ نم ءازجأ ضعبو دنليذرج ةريزج ىلإ اهرثأ لصي ىتح

 .ةيلامشلا

 :تاهبجلاو ةيئاوهلا لتكلاب طبترت يتلا ةيوجلا رهاوظلا

 نم ًاضعب لوانتن نأ بجي ؛تاهبجلاو ةيئاوهلا لتكلا نم لكل انضرع نأ دعب

 رهاوظلا هذه مسهأ نمو ةیئاوھٹا تاهبجلاو لتکلا بہسب أشنت يتلا ةيوجلا تارهاظلا

 تاعافترالا كل نكو 07010188 ريصاعألا وأ ةيوجلا تاضافختالا مساب فرعي ام

 .هزتعأ1 م65 . ةا ريصاعألا دادضاب یمسی ام وأ ةيوجلا

 (091012 :٤٥ (ةيوجلا تاضافختالا) ريصاعألا :ًالوأ

 يتلا ةيوجلا رهاوظلا مهأ نس ريصاعألا وأ ةيوجلا تاضافختالا ريدتعت

 طوطخ نأ ظحالت سقطلا طئارخ نم اددع انسرد اذإف :سقطلا طئارخ اھحضوت
 اننكلو ؛تقولا لاوط دحاو هاجتاو دحاو لکشب لظت ال 1505815 يواستملا طغضلا

 ءانحنا دادزي دقورخآل موي نم اهنكامأ ريغت ةقلغم ةمظتنم ريغ ًالاكشأ كانه دجن

 ةيبايسنإ ًاطوطخ حبصتو دعابتتو لقتوأ اهسوقت دتشيو ىواستملا طغضلا طوطخ
 يلصف ےب رصمب ةصاخلا سقطلا طئارخ 4 لاكشألا هذه رهظتو :جرعتلا ةءيلق

 ًاضافخنا ًاضفخنم اهب طغضلا ناك اذإ ةقلغملا رئاودلا هذه ىمستو ,مییرلاو ءاتشلا

 ناك نإو 12201655140835 01 (07810068ریصاعألا وأ تاضافخنإلاب احضاو

 .ھتاان - ٥10088 ريصاعإلا داضأ ىمست عفترم اهب طغضلا

 يبي و 1331



 ةيحانطلا ايفارغجلا

 :ةيئاوهل ا تاقيطلا لکشت نكامأ

 (نيتهبج مداصت نم] ةقبطنملا ثاهبجلا

 ةجتادلا تالوطپلا

continental polar (CP) 

Maritime polar {mP) 

Continental tropic (cT) 

Maritime tropic (mT) 

 س و 134 ٤چجسس××۔۔.۔س--صس



 ةهخانللا اهفارشجلا سس سس سس ل

 ؟اھتیمھا ببس امو ةذاع مسرت يتلا ةيوجلا طئارخلا مهأ

 طغضلا ةطراخ امه يوجلا دصرلا تاطحم 4 نامسرت نيتطراخ مها نإ

 .ىدنلا ةجرد ةطراخو ةيحطسلا

 ؛ةيحطسلا طغضلا ةطراخ .1

 تيقوت # ةساقملا ةيحطسلا يوجلا طغضلا ميق تبثت ةطراخلا ہدص ےب

 «يوجلا طغضلا ميق ليدعت ةیلمع رابتعالا نیعب نخألا عم ةطحم لک برق دحوم

 مسيرب اھٹیب اميف ليصوتلا متيو طغضلا نم ةهباشتملا میقلا سردت كلذ دعيو

 زيمتتو (رايوسيآلا طوطخ) طغضلا يواست طوطخ مسإب فرعت ةينحنم طوطخ

 ناتطقنلا اهمسر دنع ظحالت ةداعو عطاقتت الو ةينحنم اهنوكب طوطخلا هذه

 :ناتيتقلا

 حمسي الو حايرلا ةكرح طوطخ ةازاومب طغضلا يواست طوطخ مسرت نأ .أ

 سيراضتلا عم يحطسلا كاكتحالا لعف ببسب اهتيب ةريغص ةيوازب الإ

 .ةيضرألا

 سس سر اووه



 هس حس سمس س ةیحانطا اینارغا

 بيسب ةيلاع حايرلا ةعرس اهيف نوكت يتلا قطانملا 4 طوطخلا هذه براقتت .ب
 .ةفيعض حايرلا اهيف نوكت يتلا قطانملا 2 دعابتتو يلاعلاردحتلا

 يوصحلا دسصارلل فشکت يهف ةريبكد ةسيمهأ اهل لطغضلا ةيطراخ مسر نإ

 :لثم نم ةيكيمانيدلا ةیوجلا لماوعلا

 نأ امك ةيوجلا تاعفترملا ركارم - ةقطنملا ے ةيوجلا تاضفخشا زکارم

 لماوعلا دوجو ىلع لدي رابوسيألا طوطخ 4 ةداح اياوز دوجو وأ تافارحتا ثودح
 .رابوسيألا طوطخ هيف تهوشت يذلا عقولا كلذ هب ةيئاوه ةهبج 4 ةيوجلا

 :یدنٹا ةجرد ةطراخ 2

 عابشإلا اهدنع لصحي يتلا ةجردلا يهو) ىدنلا ةجرد نيبت ةطراخلا هذه 4

 تاذ تاطحملا نيب لصت طوطخ مسرت مث ةطحم لك برق (ءام لا راخبب ءاوهلل

 دودح يوجلا دصارلا مامأ اروف حضتت طوطخلا هذه مسر دعبو :ةيواستملا ةجردلا

 هيلع لهسي يلاتلابو تاهبجلا عقاوم دصر نم نكمتي يتلابو ةفلتخملا ةيئاوهلا لتكلا

 .اهتكرح عبتت
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 ةيخايملا اهب ١ ستتم

 ؟ةيلمعلا هذه نم فدهلا وه امو

 رحبلا حطس نص عافترإلا سفن ىلع ةيدصرلا تاطحملا عيمج عفت ال

 كلذ نم ضقخأ وأ ىلعأ رخآلا ضعبلاو رحبلا حطس ىوتسم ىلع عقی اهضعيف

 ةطحملل يوجلا طفضلاب ةقلعتملا اهتانايي ةطحم لك لسرت امدنعف يلاتلابو

 نم يناعت رحبلا حطس نود عفت يتلا تاطحملا نأ يوجلا دصارثا دجیسف ؛ةيسيئرلا

 رحبلا حطس ىوتسم نم ىلعأ عقت يتلا تاطحملاو يوجلا اهطغض 4. رمتسم عافترا

 طغضلا ةءارق تدقف يلاتلابو اهريخب ةنراقم رارمتساب ضفخنم طغض نم يناعتس

 ءاغلإ وأ فذح نم دب الف كلذلو :سقطلا تاريغت ىلع لاد رشؤمك اهتيمهأ يوجلا

 منيو ؛يوجلا طفضلا ةءارق نم رحبلا حطس نع ضافخنالا وأ عافترالا لماع ریثات

 نم ةذوخأملا يوجلا طغضلا ةميق ىلع اهلوانت قبس ةطيسب ةقالم قيبطتب رمالا اذه

 لماعتس يلاثلايو حبلا حطس نع اهضافخنا وأ اهماضترا ىلإ هابتنالاب ةطحملا

 طغضلا تاريخت اهدنع بسنتو عافترالا سفن دنع عقت اھناکو تاطحملا عيمج

 .ضافخنالا وأ عافترالا لماع ريغ یرخآ لماوعت يوجلا

 :يوجلا دصرلا تايلمع 4 ةيعانصلا رامقألا ةيمهأ

 سسس و 137 هس سس



 سسس و ةيخانلا ايفارخجلا

 دصرلا تایلمع لب ةلمعتسملا تاينقتلا مظعا نم ةيعانصلارامقألا ربتعت

 فلا 36 نيب ام ضرألا عطس نع عترت ةروطتم ةبقارم تالآ نع ةرابع يهو يوجلا
 ةدايق نم هيلع ةرطيسلا متتو لدعلاب رثكأ وأ رتم وديك فلآ 85 - رتم وليك

 ءاسلعل ادج ةميق دئاوف ةیعانصلا رامقأ'ا تققح دقو ضرغلا اذهل ةصاخ ةيضرأ

 هذه لالغتسا ةرورض ىلإ ةيملاعلا ةيوجلا داصرألا ةمظنم تعد ثيح ةيوجلا داصرألا

 :اهزربا نم بابسألا نم ريثكل رامقألا

 نسم يلاتلايو تاطيحملاب یطغم ييونجلا ةركلا فصن نم +75 يلاوح نإ .1

 رامقألا لالغتسا نأ العف نيبت دقو كلانه تاطحملا نم ديدعلا ءاشنإ بعصلا

 نكي مل يتلا رهاوظلا نم ريثكلا مهف نم نكُم قطاشملا هذه جب ةيعانصلا

 .تارئاطلاو ويدارلاو تانولابلا لامعتساك ةيدايتعالا قرطلاب اهتسارد ناكمؤلاب

 هبش وأ يارحص اهمظعم ضرألا ءاجرآ فلتخم ىلع ةعزوتملا ةيرادملا قطانملا نإ: .2

 ةيطغت مهلا نمو تاطحملا نم ادج لیلق ددع ىوس اهيف رفاوتی الو يوارحص

 .يلعألا ضرعلا طوطخ قطانم ىلع ريثأتلا ےب ةيمهأ نم اهل امل قطانملا هذه

 يولعلا ريوصتلا ریغب ةقدب اهلاصحتسا نكمي ال يتلا تامولعلا ضعب كلانه .3

 اهعاوتأب ريصاعألا ةعباتمو ءاهتاكرح ةعيبطو اهتاعمجتو بحسلا روص لثم
 نوكت ةيناكمإو لتكلا نسم اهريغو ةمخضلا ةيديلجلا ةبيئاوهلا:لتكلاو

 رامقألا يهركنذ لستم ةعباتم ىلع ةرداقلا ةدييحولا ةيئقتلاو :تاضفخنملا

 : .ةيعانصلا

 ةركلا فصل ب سقطلا ةلاح نيب ةقالعلا كرادإ نم رامقألا هذه تنكم دقت

 ةيوجلا رهاؤظلا نيب ةريبك ةقالع كلانه نأ نيبتو يبونجلا ةركلا فصنو يلامشلا

 دمألا ةليوط ةيوج تاؤبئت ءاطعإ نم رمألا اذه نكم دقو كانهو انه لصحت يتلا

 .اقبسم رثكأ وأ ر هش قاطن ىلإ عوبسأ نم دتمت

 تاينقتلا ىدحإب ةداع نخؤت ةیعانصلا رامقألا اهطقتلت يتلا روصلا نإ
 :ليصافتلا #4 لوخدلا نود ةيتآلا
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 ةيطاتلا ايفارغجلا هس سس سس سس سس سس |

 .ءارمحلا تحت ةعشألا ةطساوب ةطقتلمروص .!

 ,ةيشرملا ةيثوضلا ةعشألاب ةطقتلم روص .ب

 قوض وجلا  ةدجاوتملا ءاملا راخب تايمك ىلع دامتعالاب ةطقتلم روص .ج

 .ةفلتخملا تاحاسملا

 #2 لبقتست اهتايئقت ةفاكب يعانصلا رمقلا اهثبي يتلا تانايبلاو روصلا نإ

 ثبل ةيئاقلتلا ةزهجألا مسا اهيلع قلطي ةيضرأ مالتسا ةزهجأ يوحت ةيضرا تاطحم

 لوصحلل يعانصلا رمقلا تامدخ 2 ةكراشملا لودلا لكل ةصرفلا حيتتو روصلا

 ةطقتللاروصلا تالوٹدسم مھفو ليلحت تايلمع ربتعتو ةيولطملا تامولعملا ىلع

 اصاخشاو ةزاتمم ةيملع ةياردو ةعساو ةربخ بلطتت يتلا رومألا نم يعانصلا رمقلاب

 .نيلهؤمو نيبردم

 هل حبصا ةيوجلا داصرألا لاجم لب بوساحلا لوخد نا ركذلاب ريدجلا نمو

 مسرلا جماربو تانايبلا نم لئاھٹا مكلا عم لماعتلا عيرستو ریوطت 2 قبسلا علض

 ىلإ ةفاضإ اهب موقت نأ بیساوحلٹ نكمي يتلا فئاظولا نم کٹذ ريغو ليلحتلاو

 ىلع اروش اهزيهجتو عقاوملا ةفاك نم ةلسرملا تانايبلا لابقتساب اهمايق ةيناكمإ

 ةيوديلا ةراهملا لامعتسا دهعلا قباس نم حيصأ ثيح ؛ةفلتخملا سقطلا طئارخ

 .طئارخلا ىلع تامولعملا غيرفتو لوادجلا جارختساو مسرلل

 :يوجلا ؤينتلا

 ے لثمتت ىلؤألا ملعلا ةمهمف «ملعلل ةماعلا فادهألا نم افده ؤبنتلا ربتعي

 اهريسفت ةيلمع كلذ دعب يتأت مث ةيعيبطلا رهاوظلا حيضوتو مهفت ىلع ةردقملا

 ةروص عضو ىلع ةردقملا 4 لثمتي ملعلل ثلاثلا فدهلاو ؛عباوت نم اهب قلعتي امو

 ملعلا یعسی ةريخألا ةبترثا و ءاھٹودح تيقوتو ةرهاظلا ثودح ةيفيك نع ةقبسم

 .نكمأ نإ ةيعيبطلا ةرهاظلا ىلع ةرطيسلا ىلإ كلذ لك ءارو نم
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 ت ا فانا اتارا

 ةرهاظلا ةيلآل قبسم روصت عضو ىلإ فدهت ةيملع ةيلمع لثمي اذإ ؤبنتلاف

 امدنع اهنع ثیدحلا انٹوانت نأ قبس دقف ؤبنتلا ةيمهأ ثيح نمو اهثودح تيقوتو

 نأس لون نأ يفكيو ليلدلا اذه ةمدقم 4 يوجلا ؤبنتلا عوضوم ةيمهأ انحرط

 حمسي وأ ةمداق راطخأ يدافتب حمست ةقيرطب رومألا بيترت ىلع دهاسي ؤبنتلا

 ةيئاهثلا ةرمثلا وه ؤبنتلا نإ ةیرشبلا ةحلصملا مدخي امہ ةيعيبطلا ةرهاظلا رييستب

 .مكلا ةمخضلا ليلحتلاو دصرلا تایلمع لكل

 روعش وأ سدح درجم سيلو ةيملغ ةيقطنم مظنو دعاوقث عضخي ؤبنتلا نإ
 عضوم ةرهاظلا لوح ةماعلا راكفألا ضعب كلانهو ةمداق ةرهاظل ثودحب يضخ

 يملع لاجم يأ ك ؤبنتلا ةيلمعي موقي نم لكل اهيلع دامتعإلا بجي يتلاو ؤبنتلا

 :اهمهأ نمو ناك

 مظنلا ةعيبطل عضخت ةيعيبط ةرهاظ ؤبنتلا عضوم ةرهاظلا نوكت نا بجي .1
 وأ ناسنإ ةبغرل عضخت ال اهنأ ىنعمب ءنوكلا اذه مكحت يتلا ةيملعلا نيناوقلاو
 .ةلوهجم ىوقل بسنتوأ ام ةهج ةرطيس

 تثدح دق اهنأ ىنعمب ںارکتلا ةيلباقب ؤبنتلا عضوم ةرهاظلا زيمتت نأ بجي .2
 , البقتسم ثدحتسو رضاحلا يل ثدحتو يضاملا  تارم

 وأ اهتايكولس 4 تابثلا نسم عوشب ؤبنتلا عضوم ةرهاظلا عتمتت نأ يغبني .3
 ةرم لك غب ةفلتخم جئاتن يطعت ةرهاظب ؤبنتلا نكمملا ريغ نم هنأل اهتاددحم

 .امود قباسلل رياغم لكشب فرصتت وأ اهيف ثدحت

 ةسوردمو ةحضاو اهيف لخدتت يتلا ىوقلاو ةرهاظلا صئاصخ نوكت نأ بجي .4
 اهب ةطبترملا لماوعلاو ةرهاظلا صئاصخ لوح تامولعملا تناك املكو ؛ةيانعب
 ۔اھٹوح ؤبنتلا ميدقت ب ىوقأ كلذ ناڪ املك اليصفت رثكأ
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 ةیخانما ايفارخجلا هلل سس ص اسال

 ؟ةفلتخم تالاجم 4ب يملعلا ؤینتلا تايلمعل ةلثمأ مدق

 فالخلا 2 ةثداحلا تاريغتلاب ؤبنتلا نكمملا نم هنأب لوقن ساسألا اذه ىلع

 :ةيتآلا بابسألل کلڈو يوجلا

 نیناوق ةعومجمل عضخت ةيعيبط رهاوظ يه سقطلاب ةطبترملا رهاوظلا عيمج .1
 .ةفورعم ةيملع ئدابمو

 ثدصحتو يضاملا 2 تلصح ثادحأو تادهاشم يه ةيوجلا رھاوظلا عيمج .2

 . اليشتسم ررکتت فوسو ايلاح

 امك اهصئاصخو ةيوج ةرهاظ لک لوح تامولعملا نم لئاه مك كلائه .3

 عباتتتي حمست ةينقت تازيهجتو تادعم يوجلا دصرلا تاطحم 4 رفاوتت

 .مئاد لكشب تامولعملا كحلت ىلع لوصحلا

 يهو ةبعص ؤبثتلا ةيلمع لعجت اطاقن كلانه نا ركذن ىرخأ ةيحان نم
 اهب تابنت يتلا كلت ريغ ةيوج رهاوظ ثودح ىلإ يدؤت ةعقوتم ريغ تاريغت تددح
 .يوجلا دصرلا تاطحم

 ىوق لخادتت نأ نكمملا نم هنأ ينعي اذهو احوتفم اماظن يزاغلا فالغلا لثمي .4

 .هيف يرجي ام ثدح ىلع ريثأتلا ےب ةديدع

 اذهو اهتيلومشو ةيدصرلا تامولعملا ردقب اقیثو اطابترا طبترت ؤبنتلا ةقد نإ .5

 نادلبلا عيمجل ةحاتم تسيل يتلاو ةروطتملا ةيئقتلا تازيهجتلاب ناطبتري

 .ىوتسملا سفنی

 تاجرد نسم عساو فیطب زیمتت ةبكرم ةلاعفلا ةيوجلا لماوعلا نم ريثكلا .6
 انايحأ بعصي كدلذلف امم اهتاريثأت طالتخاو اهتأشن فورظ بسح ریثاتلا

 نم مغرلا ىلع لماعلا كلذ اهدلويس يتلا ةقيقدلا ريثأتلا ةعيبط ديدحت

 1 .ةماعلا صئاصخ ةفرعم

 س و 11461 سسس ےس



 د ا سکس سسس ةيخاتلا اهقارشملا

 4ةاھٹوح ؤبٹتٹا مدقي نأ يغني يتلا ةيوجلا تامولعملا يه ام

 ریغت يأل ةدماش ةروص مسر ىلإ فدهي یئاھٹلا هلكشب غبتتلا ةیلمع فده نإ

 رصألا سفنو اهمدع وأ اهتيمهأ نع رظنلا ضغب هلیصافت لكب وجلا ةلاح ىلع ارطي

 ال ؤینتٹا تایلمع نأ يعيبطلا نس نکلو ةیعیبط ةرهاظ يأ ؤبنت ءارجا دنع قیطنی

 ةرهاظلل ةلماکتم ڈلماش لیصافت يلوعت ٹیحب ةيلومشلا نم یوتسم ىلإ لست

 ربعصألا ةيمهألا اهلوح روحمتت يتلا تامولعلا ميدقت ىلع رمألا رصتقي لہ ةيوجلا

 راطخألا اھبحاست ةیوج تاريغت ثودح نع فشکت يتلا تاسولعملا تحشت ةسصاخو

 جاوسألاو تاتاضیفلاو ريصامألا عوقوب قبساا ريدحتلا لٹم ناسشإلا ةيقيقحلا

 .ةبوجلا راطخألا نم اهريغو قعاوصلاو ةيتاعلا

 اھتامولعم ةيعونذن نم انايحأ ريغي قينتلا ةيلمع نم ةدئاغشلا فتص نأ امک

 ةيندملا ةايحلا ضارغأل كملف نه فلتخم ةيمومهلا ةيركسعلا ضارشأال ؤبنتلاف

 .کلڈفلا ةاوه وأ يرحبلا لقنلاو ناريطلا لاسم كب كهل د نع فلتخیو

 رسصانعلا لوح ةعقوتم تاسمولعم مدقی يوصجلا يسينتملا نإ ماه لكسشب

 ةيؤرلا ىدمو بحسلاو لوضهلاو حايرلاو ةرارصلا ةجرد لشم ةيساسألا ةيدصرلا
 اھب ئبنتملا ةیوجلا ةلاحلا فست ةلماكتم ةيوج ةرشن ةثيه ىلع تامولعملا هذه غاصتو

 يتلا ةسوجلل ةرشنٹا هذه لاسرز منيو ةقيسه وأ ةعساو ةديصم ةيفارغج ةحاسلمل

 .اهيذطت

 نس ديزمب ؤسنتلا ةيلمع دضري اھجئاتن لیلحتو دصرلا تايلمع روطت نإ
 نكمم لا نم حبصأ دقل «لوطأ ةينمز ةدلو ةحاسملا 4 ةيلومشلا نسم ديزمو ةقدلا

 نم ةعساو تاحاسلو ةرهاظلا عوقو نم ةديدع روهش لبق قبسم يوج بشت میدقت

 .بوؤد لمع نم لب غارف نم تاي مل رمألا اذهو قطانملا

 LC و صصص مس صصص م صمم سمسم مص م صمصسسمو



 ةيضاخلأ ایڈارھڑا هس سمس سس سمسم سس سس سم

 مودقہ ةيفصو تاظحالم لالخ نم طسبم لكشب (ًاینتت) نأ کنکمی فيكم

 9ةدراي وأ ةئفاد ةيفاوه ةھبج

 :ةيتألا تاظحالملا لالخ نم كلذ نكمي

 .ةحضاو رارقتسا ةرتف دعب نم حايرلا ةعرس كب بارطضا ثودح .1
 .رتيمورابلا ةءارق ضافخنا .2

 قفدتو ةشفاد ةهيج روبعب ریذت ئفدأ ءاوه قفدت) ةرارحلا ةجرد كس ريغت ثودح .3

 .(ةدراب ةهبج روبعب ریذت وه دربأ ءاوه

 بحسلا ةسلاه دهاشت ايرو روهظلا س ةطسوتملاو ةيلاحلا بحسلا ادبت 4

 .اليل رمقلا لوح ةيقاحمسلا

 .حایرلا ہاجتا 2. حضاو ریغت .5

 بارطضا نم اهيف ثدح ام ةقرعمو ةرواجم نادلبل ةيوجلا ةرشنلا عامس .6

 .يوج

 :00616]۸80108 ٣۳۲65811۲6 يوجلا طغضلا

 تست  چسش چرچ LC ب مممس شش ےہ  چ سيم سس



 يآ يحلل ايشارغجلا

 :هسايقو يوجلا طفضنا فيرعت

 لكف ,ضرألا حطس ىلع يوجلا فالغلا نم جتانلا لقثلا وه يوجلا طغضلا
 فالضلا بيكرت ف لخدت يتلا ةيزاغلا رصانعلاو ءاوهلاب ةقلاع دجوت يتلا داوملا

 يوجلا فالغلا هشدحي يذلا طغضلا إب اهب مهاست يتلا اهنازوأ اهل امومع يوجلا

 ,هتحت عقت ةقطنم يأ ىلع

 نم بعكملا مدقلا نزو نأ انفرع اذإ يوجلا فالغلا لقث مظع ردقن نأ اننكميو

 يوجلا فالغلا نسم دوصع نزو نأو ًامارج 47 يلاوح ةيداعلا فورظلا © غلبي ءاوهلا

 جب لداعي رحبلا حطس بوسنم ل ام ناكم ىلع ةعيرم ةصوب ةعطقم ةحاسم

 نزو نوكي ةطيسب ةيباسح ةيلمعبو ."لطر1 4.7" مارج وليك 6.53 يتاوح طسوتلا

 نط يلاوح ناكملا سفن نم عيرم مدق ىلع عقاولا يوجلا دومعلا

 ةيخانملا تاساردلا وأ ةيوجلا داصرألا ےل بسحي ال يوجلا طفضلا نكلو
 ]13880116167 يقبئزلا رتمورابلا اهمهأ ةزهجا ةدع ةطساوب ساقي لب ةقيرطلا هذهب

 نأ نكميو ۸10880140 1381011611 دييورينأ رتموراب" غرفملا رتمورابلاو فارجورابلاو

 هنيبي ام بسح ىلع ةیقہثزتا تارتميتنسلا وأ تاصوبلاب يوجلا طغضلا بسحن

 نم 1000 /1لداغيرابيللملا نأ ساسأ ىلع تارابيللملاب وأ :رتمورابلا 4ب قبثزلا عافترا
 رتمیتنس اهردق ةحاسم ىلع ةعقاولا طغضلا ةوقل ةيكيمانيدلا ةدحولا وهو "رابلا"

 .ضرألا حطس نم عیرم

 يوجلا دصرلا هب نضاحلا تقولا ف اماذختسا رثكألا ةدحولا وهنرابيللملاو

 لداعت ةيقبئزلا ةصوبلا نأ ةظحالم عم .ملاعلا ىوتسم ىلع ةيؤجلا تانايبلا لدابتو
 طغسضلا لدعم نآو رابيلتم 13.6 لداعي يقبثزلا رتميتثسلا ناو رابیللم 9

 29.92 وا ًايقبكز ًارتمیتنس 76 وارابيللم 1013.2 لداعیرحبلا حطس دنع يوجلا

 فالغلا دومع نزو نأ وه يقبئزلا يرتمورابلا سايقلاب دوصقملاو ؛ةيقبئز ةصوب
 دومع نزو طسوتملا 4ب لداعي ضرألا حطس نسم ةعيرم ةصوب ىلع عقاولا يوجلا
 .ةصوب 29.92 وأ مس 76 هعافترا نوكي امدنع رتمورابلا لخادب يذلا قبئزلا

 سس و 144 ا اناس



 ةیحانما ايفارغجلا 6. يس سس ص سی سس

 عاضترالاو يوجلا طغضلا نيب يسكع بسانت كاشه نوكي نأ يعيبطلا نمو

 تازاغلا ةبسن صقانتو يوجلا فالغلا كمس صقانت ببسب كدلذو رحبلا حطس نع

 يوجلا طغضلا صقانت ةعرس نأ نم مغرلا یلعو .هبيكرت يب لخ دث يتلا ةليقثلا

 راخب دوجويو وجلا ءافصب رثأتي هنأيو ءوجلا تاعاطق لك ِ# ةدحاو تسيل عافترالاب

 اذهل ةيبيرقتو ةماع تالدصعم كانه نإف ةضفخنملا تايوتسملا ۓرابغلاو ءاملا

 صقاشتلا نأ نيبتي هنمو "6"لودجلا اهنيب امك ةضلتخملا تايوتسملا + صقاشتلا

 عافترالا داز املك هلدعم صقانتي مش ةضفخنملا تايوتسملا ب ًايبسن ًاعيرس نوكي

 حطس نيب ةعقاولا تايوتسملا كي رتم ةئام لك رابیللم 11 لدعمب صقانتي امنيبف

 ةعقاولا تایوتسلا 4 تارابيللم 6 لدعمب صقانتپ هنإف ؛رتم 1500 عافتراو رحبلا

 .رتم فلا 30و فلا 15 نيب ةعقاولا تايوتسملا ےس 0.7 لدحمب رتم 7500 و6000 نیب

 ملك بعافترالا  ةبسيئرلاوجلا تاقبط

 ہلا ل جور 0 د م0 جز

 يتلا تالاجملا ضعب 4 عافترالاب يوجلا طغضلا نصقانت تالدعم مدختستو

 ةذوخأملا تالدعملل ةبسنلاب ةعفتزملا تایوتسلا ۓ يوجلا طغضلا ةفرعم اهل مزلت

 تايوتسم ىلع حايرلاو يوجلا طغنضلا عيزوت طئارخ مسر لثم حبلا عطس دنع

 .ةيلاعلا لابجلا ممق عافتراو تارئاطلا عافترا ةفرعمو :ةتيعم ةيوج



 هس تحب يصمم همم هم دمحم حس ينجس سس سم مسح سس سس سس سس سس سس ةيشاخلو ایئارغٰا

 يضف نیتقیرطب ايلعلا وجلا تاقيط #. يوجلا طغضلا عيزوت طئارخ مسرتو
 يتلا لمئارشلا مسرت مك يوجلا ہلخص باسح داری يذلا عاضترالا ددحي اههادحإ

 يوجلا لططغضلا ىوتسم ددحي ةيناثلا كو ؛عاضترالا اذه ىلع لطغصضلا عیزوت نيبت

 ةيروتنك طوطخ مسرت مث ةفلتخملا قطانملا ىلع هتاعافترا باسحو هعيزوت بولطملا
 .طغضلا اذه اهيلع دجوي يتلا تاعافترالا حیضوتل

 :يوجلا طغضلل يقفألا عيزوتلا

 هسيزوت نإف يسارلا هعيزوت كب ًابیرقت ماظتناب يوجلا طغضلا صقانتي امنيب
 تقو نس هريغت ىلإو رخآ ىلإ ناكم نم هنيابت ىلإ يدؤت لماوع ةدعل عضخی يقفألا
 ةكرح 2 نامکحتی ناذللا امه ينمزلا ریغتلا اذهو يناكملا نيابتلا اذه نإو ؛رخآ ىلإ

 يلحم قاطن ىلع وأ عساو يميلقإ قاطت ىلع ءاوس ةیضرألا ةركلا حطس ىلع حايرلا

 لكشب وأ هفيفخ ميسن لكشب ةكرحلا هذه تناك ءاوسو ؛ةرواجتملا نكامألا نيب
 2 ًامئاد لخ دي يذلا وه يوجلا طغضلل يقفألا عيزوتلا نإف اذهلو ؛ةرمدم فصاوع

 .خانملا ةسراد

 rm ا اا



N mnةيطانطا ايطاردطجلا  

 ةجرد يه يوجلا طخشضلٹ يقفألا عسیزوتلا 4 مکحتت يتلا لماوعلا مهأو

 ةجرد ربتعتو .ةلباقتم تاهاجتا نم ةيئاوهلا تارايتلا ءاقتلاو ءاوهلا ةبوطرو ةرارحلا

 بسانتی يذلا يوجلا طغضلا عيزوت هب مكحتي يذلا يسيئرلا لماعلا تانلاب ةرارحلا

 ثدحو ءاتقاذكم تلقو ءاوهلا هدمت ةرارحلا ةجرد تعفترا املکف ءايسكع ًابسانت اهعم

 ةجرد تضفخنا املکو .ضفضخنس طغض كلذل ةجیتت نوكتيف ىلعأ ىلإ ديعصت هب

 ةجيتن نوكتيف ضرألا حطس وحن طبصو هتفاتك تدازو ءاوسهلا شمکفا ةرارصملا

 طغضلاو ضفخشنملا يوجلا طغضلا اتقطنم تناك اذإف ؛عفترم طخض كلذ

 عضترملا طغضلا ةقطنم نم ضرألا عطس دنع كرحتت حایرلا نإف نیترواجتم عفترملا

 امئیب ؛اهئاوه ےب ديعصت ثدح يتلا ضفخدملا طغضلا ةقطنم ىلإ اهؤاوه طبه يتلا

 جب ديعصت ثدح يتلا ةقطنملا نم حايرلا كرحتت ثيح وجلا ىلعأ جس سكملا ثدعمي

 ةيئاوه ةرود نوكتت اذكهو ءاهئاوه # طوبه ثدح يتلا يرخألا ةقطنملا ىلإ اهئاوه

 ةجرد ريشأتب نراقي نأ نكمي ال اهريثأت نإف ءاوھٹا ةبوطر امأ نيتقطنملا نيب ةصاخ

 فخأ ءاملاراخب نأل يوجلا طخضلا صقن ىلع دعاست اهتدايز نإف كلذ عمو ةرارحلا

 امهادحإ نیتقطنم نيب ءاوھٹا لاقتناو هب اقلاع لظی ببسلا اذهل هضأو ءاوھٹا نس

 دراب اهحطس ةيناثلاو نخاس اھحاطس

 يدؤم هنأ ىلإ يوجلا طغضلا ىلع هريشأت عجررف ةيئاوهلا تارايتلا ءاضتلا امأ

 اذه نع جتنیف ءاوهلا ےب ةدعاص تارایت ثودح ىلإ ضرألا حطس دنع هثودح ةلاح قب

 تارايت ثودح ىلإ ريضسوبرتلا ىلعأ 43 ہثودح ةلاح ےب يدؤي هنأو ,ضفخنم طغض

 .عفترم طغض اذه نع جتنيف ةطباه

 حطس نع عافترالاب كحل دكس رثأاثی يوجلا طغضلا نأ نم مغرلا یلعو

 قاطن ىلع الإ ةداع رهظي ال لماعلا اذه ریثات نإف ءانركذ نأ قبس امك ؛رحبلا

 طغضلا عيزوت طئارخ نإ اذهل «حايرلا بوبهل ماعلا ماظنلا ب لخدتي الو يلحم

 .عاشترالا ريثأت داعبتسا ساسأ ىلع مسرت خانملا ةسارد ج ةمدختسملا يوجلا

 و 147 اساس



 سسس و ةيخادملا ايفارغجلا

 يتلا نكامألا لصت طوطخ ةطساوب طئارخلا هذه 8 عيزوتلا حضویو

 ةلاحلا لثمتل تاعفترملا ىلع ةذوخأملا تاسايقلا ليدعت دعب طغضلا اهيلع ىواستب

 عيزوت حيضوتل يواستملا يوجلا طغضلا طوطخ مسرت نأ نكميو رحبلا حطس دنع

 ج يوجلا طغضلا حیضوتل مسری ام اهنمف :نمزلا نم ةرتف يأ ےب يوجلا طغضلا

 لمشارخلا ب مسري ام اھٹمو :سقطلا طئارخ مسر 4 عبتم وه امك ؛ةنيعم ةعاس

 .يوجلا طغضلل ةيونسلاو ةيرهشلا تالدعملا حيضوتل ةيخانملا

 ارابیللم 1013 ىلع داز اذإ 118۸ عفترم هنأب ةداع يوجلا طغضلا فصویو

 ضضخنا اذإ 10۷7 ضفخنم هنابو "ایقبئز ارتمیتنس 76 وا ةیقبلز ةصوب 29.92 وا"
 ةقطنم يأ ىلع هضافخنا وأ يوجلا طغضلا عافترا نإف كلذ عمو نادقملا اذه نع

 الشم فصوي ثيح ؛ةرواجملا قطانملا ىلع يوجلا طغضلاب ةنراقملاب ًايبسن نوكي دق
 ىلع هنم ىلعأ تقولا سفن ل ناكو قباسلا رادقملا نم لقأ ناك اذإ عفترم هناب

 بلق 4 لجسي دق يذلا يداعلا ريغ ضافخنالا نع رظنلا ضغبو ؛ةرواجملا قطانملا

 ىلع يوجلا طغضلا 4 نيابتلا ىدم نإف ةضراعلا ةيوجلا تاضفخنملاو ريصاعألا

 ةشالث وأ ةصوب 1.2 يلاوح" ارابيللم 40 ىلع ديزي ال ةيضرألا ڈرکلا حطس

  rt"ةيقبئز تا هع .

 :اهب ةطبترملا ةماعلا ةيئاوهلا ةرودلاو يوجلا طغضلل ةمئادلا تاقاطنلا

 نم ةيضرألا ةركلا حطس ىلع يوجلا طغضلا نیابت نع رظنلا اٹفرص اذإ

 ريثأت فالتخاو سبايلاب ءاملا طالتخا ببسبرخآ ىلإ لصف نمو رخآ ىلإ ناكم

 يوجلا طغضلا نإف سیراضتلا نیابت ببسيو امهنم لك ىلع يسمشلا عاعشإلا

 ًابوئجو ًالامش حزحزتتو ضرعلا رئاود عم قفتت ةماع تاقاطن ف اهحطس ىلع عزوتي
 وأ ءام نم نوكم هلك ضرألا حطس نأ ضرف ىلعف .ةيرهاظلا سمشلا ةكرحل ًاعبت
 ةماعلا حايرلاو يوجلا طغضلا تاقاطن نإف رحبلا حطس بوسنم 4 هنأو سباي نم

 :وهو هضرفي صاخ ماظنب هيلع عزوتت
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 ةيخانطا اينازغجلا “سس سس سم سس عسل هس سم

 يذلا يكيمانيدلا ریثاتلاو ضرعلا طوطخ ىلع يسمشلا عاعشإلا عیزوت

 .تاقاطنلا هذه نيب ةماعلا ةيئاوهلا ةرودلا هضرفت

 يوجلا طغضلا نم قاطت دجوي ءاوتسالا طخ لوح دتمملا قاطنلا يضف

 عزوتي ريفسوبرتلا ىلعأ و . ديعصتلا تاكرح طاشنو ةرارحلا ةجرد عافترا ببسب

 نیب ايفو ؛نيبطقلا وحن هجتت ةدراب ةيولع حاير لکشب وجلا ىلعأ 4 دعاصلا ءاوهلا
 ىلعأ ف ةمداق ىرخأ ةدراب حايرب حايرلا هذه يقتلت ًابیرقت 35و 30 ضرع يطخ
 ىلإ يدؤت ةطباه ةيئاوه تارايت امهئاقتلال ةجيتن أشنتف نيبطقلا ةیحان نم وجلا
 مساب امهنم يلامشلا رهتشي ضرألا حطس دنع عفترملا طغضلا نم نيقاطن نوكت
 ءارو عضترملا طغضلا قاطن مساب يبونجلاو ناطرسلا رادم ءارو عفترملا طغضلا قاطن

 .يدجلارادم

 وحنو ةيحان نم ءاوتسالا طخ وحن حايرلا عزوتت نيقاطنلا نيذه نمو

 ءاوتسالا طخ وحن هجتت يتلا حايرلا رهتشتو. ةيناث ةيحان نم نيتيبطقلا نيترئادلا

 يلامشلا ةركلا فصن #ب ًايقرش ًايلامش انھهاجتا نوكيو ؛ةميراجتلا حايرلا مساب

 نظر صر حت ی اورا تن, يبونجلا اهفصن ب ًايقرش ايبونجو

 ب ًايبرغ ايبونج اههاجتا نوكيو ةيبرغلا وأ ةيسكعلا حايرلا مساب رهتشتف نيتيبطقلا

 45 ضرم يطخ نيب ميشو ؛يبونجلا اهفصن 4 ًايبرغ ًايلامشو يلامشلا ةركلا فصن
 نم ةمداق ةدوربلا ةديدش ةيبطق حايرب ةيسكعلا حايرلا يقتلت ةركلا يفصن هب 60و

 ببسب نيبطقلا نسم ةبيرقلا قطانملا ىلع نانوكتي نيذللا عفترملا طغضلا يقاطن

 حايرلاب ةيسكعلا حايرلا ءاقتلا يدؤيو .ضرألا حطس وحن حايرلا طوبهو ةدوربلا ةدش
 يطخ نیب امیف يأ ؛امهئاقتلا ةقطنم 2 ةدعاص ةيئاوه تارايت نوكت ىلإ ةيبطقلا

 هذه ىلع ضفخنملا طغضلا نم نيقاطن روهظ ىلإ اذه يدؤيف 60و 45 ضرع

 وحت هضعب هجتيف نيقاطنلا نيذه ب دعاصلا ءاوهلا عزوتي وجلا ىلعأ بو .ضورملا

 ةيحانرخآلا هجتيو ,نیتیبطقلا حفترملا طغضلا يتقطنم هب طبهي ثيح نيبطقلا

 نييرادكلا ءارو عفترملا طغضلا يتقطنم 2 طبهي ثيح نيرادملا

 سس سس و 1۱49 ي سس شم



 س م س ةیڈاناا ايفارغجلا

 :اهنيب لقتنت يتلا ةماعلا حايرلاو ةيسيئرلا طغضلا تاقاطن حضوي طيطخت لكش

 رم“ دواب ةميطق ةهبسج

 يطق هبه ضقتنم

 0آ لیخلا ںتورع

 :يوجلا طقضلل يقفألا عيزوتلا ىلع ةسبايلاو ءاثا ریثات

 بوسنم 4 ًأسبای اهلك ناك وأ ءام اهلك ةيضرألا ةركلا حطس ناك ول

 رئاود عم ماظتناب ايشمتم ةماعلا يوجلا طغضلا تاقاطن عيزوت يقبل رحبلا حطس

 وه ريغت نم تاقاطنلا هذه ىلع ارظي ام لكم ناكلو انركذ نأ قبس امك :ضرعتا
 ءاتشلا لصف 4ب بونجلا وحتو يلامشلا فيصلا لصف ي لامشلا وحن حزحزتت اهنأ

 نم نوكم ةيضرألا ةركلا عطس نأ وه عقاولا نکلو ةيرهاظلا سمشلا ةكرحل اعبت
 تاقاطن نإف امهيلع ًادحاو نوكي ال يسمشلا عاعشإلا ريثأت نأل ًارظتو .سبايو ءام

 عطقتت لب ضرعلا رئاود عم ماعلا اهدادتما ىلع ظفاحت ال ةماعلا يوجلا طغضلا

 ىلع ةيرارحلا لاوحألا ريغت هضرفي ام بسح ىلع رخآ ىلإ لصف نم اهعيزوت لدعتيو

 .ىرخأ ةيحان نم تاراقلا ىلعو ةيحان نم راخبلا
 nasen [SÛ :ہےسسسبسسسست سس سمسم سيم



 ةیخانملا ايفارغجلا ےہ ا طا اہ ۱ زا

 سيايلا غلبی ثیح يلامشلا ةركلا فصن ج ةصاخ ةفصب اهعيزوت لدعتیو

 قیس بیبسب انو لقأ ليدصتلا نوکیف يبونجلا فسصنلا هب امآ .هعاستا ىصقا

 فارطألا نم دتمی يضرع قاطن هب ضعبب اهضعب تاطيحملا هايم ءاقتلاو تاراقلا

 يضف .ةيبوذجلا ةيبطقلا ةراقلا ىتح ايلارتساو ةيبونجلا اكيرمآو ايقيرفول ةيبونجلا

 دنع سفختملا لعفضلا قاطت نإف اذهلو ءاييرقت يفتخت نا هسبايلا داكي قاطنلا اذه

 ءانثتساب :ءاتشلاو فيصلا نيب ریغت يأ هيلع أرطي داكي ال ةيبونجلا ةيبطقلا ةرئادلا

 لصف 4. بونجلا وحنو 'يلامشلا" فيصلا لصف 4 لامشلا وحن ًاليلق هحزحزت
 ,..ءاتشلا

 ةماعلا يوجلا طغضلا تاقاطن ىلع ارطت يتلا تاریغتلا صیخلت نكميو

 :يلي امک

 وحن ةماعلا طغضلا تاقاطن لك حزحزتت يلامشلا فیصلا لصف لب
 طخ نم لامشلا ىلإ ابيرقت هلك يئاوتسالا ضفخلملا طغضلا قاطن عقيف لامشلا

 اكيرمأ يبونجو نادوسلاو دنهلا ىلع ةمقاو ةيسيئرلا هزكارم نوكتو ءاوتسالا

 ثيح عاستالاو قمعلا ديدش ضفخنم طغض لصفلا سفن 4 نوکتیو ةيلامشلا
 طساوأ ىلع فيصلاو ءاتشلا 4 ةيجذومن ةراق ىلع حايرلاو يوجلا طغضلا عیزوت

 سو [1]5 يم سس



 س سس سس سس سس سس سلط ةيخاللا ايفارغتجلا

 .ةيلامشلا اكيرمأ ىلع ًاعاستاو ًاقمع هنم لقارخآ ضفختم طغض هلباشيو ايسآ

 نمو :یئاوتسالا ضفخنملا طغضلاب بونجلا ةسيحان نم ناطغضلا ناذه یشتلیو

 اذه نوكيو ؛ةيئامشلا ةيبطقلا ةرئادلا دنع ضفخنملا طخضلاب لامشلا ةيحاذ

 يلامشو ةيلامشلا اكيرمأو ایساروا يلامش ىلع عاطقنا نودب ادتمم نئدنع طغضلا

 ابيرقت يفتخيف يرادملا ءارو عضترملا طغضلا قاطن امأ .يداهل او يسلطألا نيطيحملا

 امهادحإ نيتلصفنم نيتقطنم ىلع هدوجو رصتقیو ةيلامشلا اكيرمأو ایسآ ىلع نم

 رزج لوح يلامشلا يسلطألا طيحملا طسو ىلع ةيناثلاو يداهلا طيحملا يلامش ىلع
 نسو ؛يروزألا عفترملا طغضلا مساب رهتشي هتاف اذهلو ؛هزكرم ب حقت يتلا سروزآ

 فن نم مظعألا مسقلا ىلع رطيسلا وه نوكي ضفخنلا طغضلا نأ حضتي اذه

 .يلامشلا ةركلا

 طغضلا تاقاطن ىلع أرطي يذلا ريبعتلا نإف يبونجلا فصتلا ل امآ

 # رصحنی داكي ثيح ادودحم نوكي "يبونجلا ءاتشلا' لصفلا اذه ےب ةماعلا يوجلا

 ضفخنم ا طغضلا زكإرم لك لقتنت ثيحب ,لامشلا وحن تاقاطنلا هذه حزحزت

 يدجلا رادم ءارو عضترملا طغضلل نوكتتو طخلا اذه نم لامشلا ىلإ يئاوتسالا

 نودب ادتمم لظي هنكلو .ًابونج 25 ضرع طخ يلاوح تاطيحملا ىلع زكارم ةثالث
 .ةيبونجلا اكيرمأ يبونجو ایقیرفإ يبونجو ایلارتسآ ىلع ًابیرقت عاطقنا

 ثيح ًابيرقت فيصلا ےب ثدحي ام سكع ثدحي يلامشلا ءاتشلا لصف كو
 طغصضلا زكارم لقتنتف «بوثجلا وحن ًابیرقت اهلك ةماعلا طغضلا تاقاطن حزحزتت

 طسوو ایلارتسا يلامش ىلع عقت ثيح ءاوتسالا طخ بونج ىلإ يئاوتسالا ضفخنملا

 ناتقطنم ةيلامشلا اكيرمأو ايساروأ ىلع نوكتتو ؛ةيبونجلا اكيرمأ طسوو ايقيرفإ

 عاستا مظع ببسي ةيناثلا نص اعافترا دشأو عسسوأ امهنم ىلوألا ؛عفترملا طغضلا نم

 طيصحملا ىلع يروزألا عضترملا طخضلاب ناتقطتملا ناتاه لصتتو .ايساروأ ةلتك

 عضاولا ك لثمي يذلا عفترملا طغضلا نم ميظع قاطن عيمجلا نم نوکتیو ؛يسلطألا

 طيحملاو يسلطألا طيحملا قوف نوكتتو ناطرسلا رادم ءارو عضترملا طغضلا قاطن

 طغضلا قاطن نالثسي عشترملا طغضلا نم ناتمیظع ناتقطنم نييلامشلا يداهلا
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 ةيخانطا ايفارخجلا ھسسس نع سش دیک

 ساع ضفخنملا طفلا رھتشیو .ةيلامشلا ةيبطقلا ةرئادلا نس بیرقلا ضفخنملا

 ةريزج ىلإ ةبسن ”يدناسيألا ضفخنملا طغضلا" مساب يلامشلا يسلطألا لطيحملا

 یلامشلا يداهلا طيحملا ىلع ضضخنملا طغضلا امأ ؛اهلوح زكبرمتي يتلا ةدنلسيأ

 هبلق يب عقت يتلا نايشولا رزج ىلإ ةبسن "يشولألا ضفخنملا طغضلا" مساہ رهتشيف
 نإف "يلامشلا" فيصلا لصف 4 ثدحي امم سكعلا ىلع هنأ حضتي اذه نمو .ابيزقت
 اما عفترملا طغضلا نم ميظع قاطنل ًاعضاخ هتلمج 2 نوكي يلامشلا ةركلا فصن
 يذلا يئاوتسالا ضفخنملا طغضلا نم ةنسلا دتمتف يبوشجلا ةركلا فصن یلع

 هذه يدؤتو ةیبونجلا اکیرما طسوو ايقيرفإ يبونجو ایلارتسا ىلع ابونج حزحزتي
 ةلصفنم قطانم ثالث ىلإ يرادملا ءارو عفترملا طغضلا قاطن ماسقنا ىلإ ةنسلألا

 ابی ابوح 35 ضرع طخ دادتما ىلع ةثالثلا تاطيحملا ىلع

 :وجلا نم ايلعلا تايوتسملا 4 يوجلا طغضلا

 نم ايلعلا تايوتسملا 4 خانملا رصانع سايقل ايلاح ةمدختسملا ةقيرطلا نإ

 .128010 50106 دنوس ويدارلا مساہ ةفورعملا يوجلا دصرلا تانولاب يه وجلا



 سسس و ةيخانلاايفارخجملا

 اهعافترا ديزي ال ةقيرطلا هذهب اهرصانع سايق نكمأ يتلا تايوتسملا نكلو

 نع لوسا سلع ءاضنلا تابا ميت ماس نو: ريم وليك 35 ىلع الخ

 نم مغرلا ىلع نكلو .كلذ نم ىلعألا تايوتسملا نع ةقدو ًاليصفت رثكأ تامولعم
 ايلعلا تايوتسملا 4 حايرلاو يوجلا طغضلاب ةصاخلا تانايبلا تلاز امف اذه لك

 ةعفترملا تايوتسملا ےب يوجلا طغضلا نإف اذهلو .اهل ةقيفد طئارخ مسرل ةيفاك ريغ

 هيلع أرطي امو رحبلا حطس ىوتسم دنع يوجلا طغضلا ساسأ ىلع ابلاغ بسحي
 ددحي ايلعلا تایوتسلا ےب يوجلا طغضلا طئارخ نم ناعوت كانهو «يسأر ريغت نم

 ىوتسم نكيلو هل يوجلا طغضلا ةطيرخ مسر داري يذلا ىوتسملا عافترا امهدحأ كب

 طغضلا ةميق يناثلا 2 ددحت امنيبرحبلا حطس قوف لقأ وأ رشكأ وأ رتم 0

 الثمرابیللم 700 نكيلو ةفلتخملا قطاشملا ىلع هعافترا ةفرعم داري يذلا يوجلا

 ظوطخلاب هبشأ طوطخب طغضلا اذه اهيف دجوت يتلا تاعافترالا لسصوتو

 اوتو ءرضاحلا تقولا  اهمادختسا رثكي يتلا ةقيرطلا يه هدهو ةیروتنکلا

 .ةعساو قطانمل ایلعلا ءاوجألا ےب نيعم يوج طغض عافترا عيزوت دنع

 :سقطلاو يوجلا طغضلا

 عيزوت انحضوأو ؛يخانم رصنعك يوجلا طغضلا نع قبس امیف انملكت

 يهو سبايلاو ءاملا ریثات ببسب ةيلعف تاريغت نم اهيلع ارطي امو ةماعلا هتاقاطن
 وأ تاراقلا ىوتسم ىلع وأ مئاعلا ىوتسم ىلع ءاوس «خانملا ةسارد 4 ةمهم تاعوضوم
 طغضلا هبعلي يذنا ريبكلا رودلا مهفل ةجردلا سفنب ةمهم تسيل اهنكلو .ميلاقألا
 نوکت دق تابلقتوا تاريغت نم اهيلع ارطي امو ةيمويلا سقطلا لاوحأ ےل يوجلا
 .نايحألا ضعب يب فنعلا ةغلاب

 سقطلا طئارخ اهيلع ىنبت يتلا رصانعلا مهأ نم ربتعي يوجلا طفضلاف

 موقت داصرألا تاطحم نإف اذهلو ؛لودلا لك 4 ةيوجلا تاعقوتلا اهيلإ دنتست يتلا

 وأ نیترم هعيزوت حيضوتب ةيسيئرلا تاطحملا موقت امك ؛فقوت نود هليجستو هسايقب

 2 مدختستو ,ةفورعملا سقطلا طئارخ ىلع ةئيعم تاعاس لب ًايموي تارم عبرا

 سس سس و 154 هه ےس سس



 ةيخانملا ايفارغجا مس را ساس ےس سس سس ےس سے سکس

 ةطساوب يا خانملا طئارخ ىلع هحيضوت ةقيرط سفن طئارخلا هذه ىلع هحيضوت
 يتلا طوطخلا نأ وسو ؛يساسأ قراف عم نکلو «يواستملا يوجلا طغضلا طوطخ

 اهتيب ةثیعم تاعاس ل ةذوخأملا سايقلا جئاتن ىلع ىنبت سقطلا طئارخ ىلع مسرت
 اذهلو ةيرهشلا تالدعملا ساسأ ىلع خاشملا طئارخ ىلع مسرت يتلا طوطخلا ىنبت

 اما :رضآ ىلإ موي نسم وأ یرخا ىلإ ةعاس نسم ثدحت يتلا تاريغتلا لفغت اهنإف
 4# طغضلا عيزوت ليصافت نيبت اهنإف سقطلا طئارخ ىلع مسرت يتلا طوطخلا
 نم عيزوتلا اذهل ثدحت يتلا تاريغتلا ةفرعمل اهمادختسا نكمي ثيحب ةددحم تاعاس
 يتلا تاريغتلا ريدقتو ليصفتلاب سقطلا لاوحا ةفرعم كلذب نكميف رخآ ىلإ تقو

 .اهيلع ارطت نأ نكمي

 تاریغت بحاصت يتلا سقطلا تارهاظ لك انه ددحن نأ لهسلا نم سيلو

 ةريثك لماوع بسح ىلع نيابتت تارهاظلا هله نأل ؛ةفلتخملا يوجلا طغضلا

 طفضلا رادحنذا ةدشو ؛عافترالا وأ ضافخنالا ىلإ اهليمو :تاریغتلا هذه ةدش اهمهأ

 ؛لماوعلا نم كلذ ريغو ةقطنلا ةعيبطو يوجلا عفترملا وأ ضفخنملا زكرم وحن
 طغضلا عافترا بحاصت يتلا تارهاظلا نيب ةلوهسب زييمتلا نكمملا نمف كلذ عمو

 امك ةدشلا ل اهنيابت نع رظنلا ضغب هضافخنا بحاصت يتلا تارهاظلاو يوجلا

 .يلي

 ًاوحص ةداع سقطلا نوكي ناكم يأ ىلع ًاعفترم طغضلا نوكي امدنع

 حاير بھت وأ ,نوکسلٹ ءاوهلا ليميو بحسلا نم ةيلاخ ءامسلاو ةعطاس سمشٹاو
 طغضلا زكرم لوح ةعاسلا برقع ةكرح هاجتا عم امئاد اههاجتا نوكي ةفيفخ

 عشترم ريبعت قلطيو يبونجلا اهفصن 4 هسكعو ؛يلامشلا ةركلا فصت لل عضترملا
 نوكتي يذلا عضترملا طغضلا ىلع ةداع 51111036102 وا 511511776551016 يوج

 وا Cyclone يوجلا ضفخنملا نع هل ًازييمت كلذو .ام ناكم ىلع ةتقؤم ةروصب

 نیفلتخم نيهون ءاقتلال ةجيتن ةتقؤم ةروصب كلذك نوكتي يذلا 0

 عضترملا نوكي ام ًاريثكو ۔ام ةقطنم 2 ضرألا حطس نيخستل ةجيتن وأ ءاوھٹا نم
 .نييوج نيضفخنم نيب ةلصاف ةقطنم درجم وه يوجلا

 e بس سسشستسإلا 155 سس سس بسس سس



 تمس اة ل

 هضافختا نإف يوجلا طغضلا عافترا بحاصي يذلا ءودهلا نم سكعلا ىلعو

 طيسب وه ام اهنمف ءاهرهاظمو اهتدش ےب ةنيابتم تابارطضاب ابلاغ ًابوحصم نوكي
 ضعب روهظ عم اهتعرس 4 ةدودحم ةدايزو حايرلا هاجتا ۓ ريغت الإ هبحاصي الف
 راطمأ لوطهو ةفصاع حاير بوبه ىلإ يدؤت ةجردب فینع وه ام اهنمو ءبحسلا

 طب ةيوتشلا ةيوجلا تاضفخنلا نم ريثك رورم دنع ثدحي امك ٹدیدش ةيدهر

 ببستو ةعورم ثراوك ىلإ يدؤت ةجردب فنعلا غلاب وه ام اهنمو ,ةلدتعملا ضورعلا
 اهب رهتشت يتلا ريصامألا 4 انايحأ ثدحي امك حاورألاو لاومألا ۓي ةحداف رئاسخ

 .ةيرادملا قطانملا ضعي

 :يوجلا طفضلا  ةرثؤملا لماوعلا

 .ةرارحلا ةجرد .أ

 .رحبلا حطس نع عافترالا ءال

 .ءاملاو سبايلا عيزوت .ج

 ؛يوجلا طغضلا قطانم

 .ءوتسالا طخ يبناج ىلع عقتو يئاوتسالا ضفخنملا طخضلا ةقطنم -

 .ايوئجو الامش 30 ضرع يطخ لوح عفترم طغض اتقطنم -

 .ايونجو الامش 60 ضرع يطخ لوح عفترم طغض اتقطنم -
 .نيبطقلا عفترملا طغضلا اتفطنم ٦

 لا ۱56 نس



 ۃیخاذملا ايظاوشجلا N سمس صعد سس موس سسوس سم سس سون هدم هال

 :يوجلا لمخضلٹ یرخا ةطراخ

 :ةطورخلا لئالد

 ةيوجلا تاعفترلا نأل يوج عفترم دوجو ىلع لديو فافج :رفصألا نوللا

 ةبوطرلاب ةلمحم ريغو ةفاج نوكت

 يوجلا طغضلا ے ضافخنا :دوسالا نوللا

 بحس :ناولالا يقاب

 همس سب جبسم سستم ]577 بسسس وس سستم صصص سستم سسستمل



 سسس ةیخانلہا ايفارغجلا

 :ةبوطرلا طئارخ

 :رابيلم 850 ةقبطلل ةيوطرلا طئارخل ينامعلا لدوملا نم هذوخأم ةروصلا هذه

 لفسأ دجویو 500و 700و 850 لا ةقبط لثم ةيوطرلل تاقبط ةدع دجوت

 ,ةيوئملا ةبسنلاب ساقث يهو ةبوطرلا بسنل سايقم ةطيرخلا

 :ةطيرخلا لئالد

 فاافج :ضيبالا نوللا

 130 :رضخالا نوللا

 /40 :قرزالا نوللا
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 ةيخانلا ايدارخجإا سس سہچسسسش سس

 /50 :يوامسلا نوللا

 ٦60 :يدرولا نوللا

 /70 :قماغلا يدرولا نوللا

 /80 :يشبلا نوللا

 90 :رمحشلا نولٹا

 195 :متاقلا رمحالا نوللا

 ۱100 :دوسالا نوللا

 :يواستملا طغضلا طوطخ

 ةيواستملا طغضلا تاذ قطانملا نيب لصتل طئارخلا ىلع مسرت طوطخ يهو

 ةرارحلا طوطخ 4 لاحلا وه امك رحبلا حطس ىلإ اهنم لك طغض ليدعت دعب
 ةیونسلاو ةيلصفلاو ةيمويلا تاطسوتملا باسح ىلع طوطخلا هذه مسرتو ةيواستملا
 طوطخ اما سقطلا ةلاحي ؤبنتلا كي ةيمويلا يواستملا طغضلا طو طخ دیفتو

 خانملا ةسارد ب ديفت اهنإف ةيونسلاو ةيلصفلا يواستملا طغضلا

 نع دعابتت وأ براقت دق اهنأ ظحالن يواستملا طغضلا طوطخ عیزوت و

 طفضلا طوطخ تبرأقت املك هةنأل كلذو ةريبك ةيمهأ ةرهاظلا هذهلو اهضعب

 سكعلاو حايرلا ةوق تداز يواستملا طغضلا ب جردتلا ةدح تداز اهضعب نم يواستملا
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 هم یی سسس ةيخانما اينارغجلا

 :يوجلا طغضلا قطانمل ماعلا عيزوتلا

 طغضلل ىرخأو عفترملا طغضلل قطانم دوجو ظحالن لكشلا ىلإ انرظن اذإ

 :يلي اميف ةيسيئرلا قطانملا هذه لامجإ نكميو ضفخنملا

 :يئاوتسالا ضفخنملا طغضلا ةقطنم .1

 ءابيرقت ابونجو الامش 10° ضرع يظخ نيب ام ةقطنملا هده رصحنتو

 ةيمك مظعو ةرارحلا ةجرد عافترال ةجيتن ةقطنملا هذه طغض ضافخنا عجريو

 ةيلامشلا ةيراجتلا حايرلا ةقطنملا هذه دنع يقتلتو .اييرقت ماعلا لوط اهب ةبوطرلا

 .ةيقرشلا ةيبونجلا ةيراجتلاو ةيقرشلا

 تچ 160 ےن ب ب ل ع ع



 ةیخانلا اهفارغجلا هس

 :نيرادملا ءارو اميه عضترملا طغضلا قاطن 2

 ابیرقت ابوئجو الامش 640 30 ضرع يطخ نيب ناقاطنلا ناذه دتمیو
 كرحتیو ؛نيردملا ءارو اميف عضترملا طغضلا يقاطن مساب ناقاطنلا ناذش فرعيو

 لكم امھٹم جرخی امک .لفسأ ىلإ ىلعأ نم ةيسأر ةكرح نيقاطنلا نيده ب ءاوهلا

 .ةيسكعلاو ةيراجتلا حایرٹا نم

 :يبطقلا نود ضفخنملا طغضلا اقاطن 3

 ءابيرقت ابونجو الامش 70° 60 ضرع يطخ نیب ناقاطنلا ناذه دتمي
 .ةيبطقلا حايرلا عم (ةیبرغلا) ةيسكعلا حايرلا نيقاطنلا نيذه دنع يقتلتو

 :يبطقلا عمترلا طغضلا قاطن .4

 90° ,"75 ضرع يطخ نيس امیف نيبطقلا لوح قاطنلا اذه زكرتيو
 ضئفخنم لا طغضلا قطانم بوص ةيبطقلا حايرلا اهنم جرختو ءابيرقت ابونجو الامش

 رايتلاب ايلعلا وجلا تاقبط ج يقتلي دعاص يئاوه رايت امهيقالت دنع ةيبطقلا نود

 هاجتا ىرخألاو لامشلا ةييحان امهادحإ هجتت نيتبعش ىلإ ہدنع عرضتيو يولعلا
 ابونجو الامش 30) نيرادملا ءارو اميف ةطباهلا تارايتلا عم طبهت ثيح بونجلا
 ةیحان امهادحإ هجتت نيتبعش ىلإ قطانملا هذه دنع طباهلا ءاوهلا مسقني مث (ابیرقت

 (ةيراجتلا حايرلا) ءاوتسالا طخ ةيحان ىرخألاو (ةيسكعلا حايرلا) ايلعلا ضورعلا

 طغمضلا يتقطنمو يئاوتسالا ضفخنم لا طغضلا ةقطنم نوكت نأ دجن كلدسبو

 نيتقطنملا ك اهضافخناو ىلوألا 4 ةرارحلا عافترا ىلا دوسعي ةيبطقلا عضترملا
 طغضلا اتقطنمو نيرادملا ءارو اميف عفترملا طغضلا اتقطنم اما ؛نيتريخألا

 ةيئاوهلا تارايتلا يه امهنيوكت 4 لوألا لماعلاف نيتيبطقلا نيترئادلا دنع ضفخنملا
 طغضلا قطانم ىلع قلطيو ةيناثلا ےب امك ةدعاصلاو ىلوألا 4 امك ةطباهلا

 قطاشملا هذه نم كرحتی ءاوهلا نأل نوكسلا وأ وهرلا قطانم مسا ضفخنملاو عفترملا

 .ةئيطب ةكرح يهو لضسأ ىلإ وآ ىلعأ ىلإ امإ ةيسأر ةكرح
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 سس ةيخانلا ايقارغجلا

 :يوجلا طغضلل يلعفلا عيزوتلا

 ناكو :؛يرظنلا عيزوتلا سيئو يوجلا طغضلل يقيقحلا عيزودلا هب دصقتو

 وآ ءاسم هدوسي نأ امإ يأ هسناجت ةلاح ےب ضرألا حطس ريخألا دوسي نأ نمكمملا نم

 امهعيزوت ةبسن فالتخاو ءاملاو سبايلا لخادت ببسب كلذ ريغ عقاولا نکلو سبای

 عیزوت نم كلذ حضتي فوسو يرظنلا عيزوتلا لیدعت ىلإ ىدأ امم ضرألا حطس ىلع

 .فيصلاو ءاتشلا نم لک ےس ةيسيئرلا طغضلا قطانم

 :(يبونجلا فيصلاو يلامشلا ءاتشلا) يفناج # (1

 نيرادملا ءارو اميف عفترملا طغضلل ناتقطنم يلامشلا ةركلا فصن 4 نوكتت

 طغضلل ناتقطنم نوكتت امك ةیلامشلا اكيرمأو ایساروا سباي نس لك ىلع

 قطانم ينتختو ؛يداهلاو (يروزآلا عفترملا طغضلا) يطنلطألا نيطيحملا ىلع عقترملا

 دطیحلا نم لك لامش ىلع زكرتتو سبايلا نم ةيبطقلا نود ضفخنملا طغضلا

 ةطيرخ رظنا) ادنلسيأ ةريزج لوح يطنلطألا طيحملاو نايشولآرزج لوح يداهلا
 يدجلارادم لوح ضفخنم لا طغضلا دوسي ييونجلا ةركلا فصن 2و (ءاتش طغضلا

 بونج ىلع زکسرتت امثیب ةيبوئجلا اكيرمأو ايقيرفأو ايلارتسا نم لکم سبابي ىلع

 .عضترملا طغضلا قطانم يداهلاو يطنلطألاو يدنهلا :تاطيحملا نم لك
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 ةيهانطا ايطارغجلا سس

 :(يبونجلا ءاتشلاو يلامشلا فيصلا) ةیلیوج ا (2

 برقلاب ضفخنملا طغضلل قطانم ثالث دجوت يلامشلا ةركلا فصن يضف

 امك ةيلامشلا اكيرمأ طسوو ايقيرفإ لامشو ایسآ طسو يل ناطرسلا رادع نس

 رظنا) يطنلطألاو يداهلا نيطيحملا نم لك ساع عفترملا طغضلل ناتقطنم دجوت

 نم لكس لامش يبطقلا نود ضفختلا طغضلا دجوي امك ء(فیص طغضلا ةطيرخ

 عضترملا طغضلا دوسي يبونجلا ةركلا فصن ي فو .يداهلاو يطنلطألا نيطيحملا

 .ءاملاو سبایٹا نم لك ىلع يدجلا رادم لوح

 :راطمألا

 :نمزلا عم ءاملعلا نم ريثك ريح اريبك ًازغل راطمألا نوکت ةیفیک تلظ
 .تارادارلا فاشتكما دعب الإ راطمألا نوكت لحارم فاشتكا نكمملا نم نكي ملو

 تاتابنلا قلطت امک ةرارحلا ببسي راهنألاو راحبلا هايم رخبت ةجيتن رطملا نوكتيو

 دربي مش هتفخل ايلعلا وجلا تاقبط ىلإ راخبلا دعاصتيل ءاملا راخب نم ةیمک

 امدنعو ةسبايلا ىلإ اهذخأتو مويغلا حايرلا لمحت مش مويغ لكش سلع فئاكتيو

 .راطمألا طقستف رثكأ اهترارح ضفخنت وجلا تاقبط ىلعأ ىلإ اهعفرت



 مم س ةيخانلما ايفارخجلا

 مويفلاق ةريطمملا مویغلا نوكتل ةبسنلاب قئاقح ىلإ ءاملعلا لصوت دشلو

 دحأ وهو ماخحرلا نوكت لحارم امف ةددحم لحارم قفو لکشتتو نوکتت ةرطمملا

 :یتآلاک يه ةرطمملا مويغلا عاونا

 .حايرلا ةطساوب عقفدت وأ مويغلا لمحت ثيح عفدلا ۃلحرم يه :ىلوألا ةدحرملا .1

 حايرلا اهتعفد يتلا بحسلا مکارتت ثيح عمجتلا ةلحرم يه ؛ةيناثلا ةلحرلا .2

 . ربکآ ةميغ نوکتل اهضعب عم

 عيمجتت امدنع ةريغصلا بحسلا نأ ثیح مکارتلا ةلحرم يه :ةثلاثلا ةلحرملا .3

 یئاوھٹا رايتلاو ؛دادزي ةريبكلا ةميغلا ب دعاصلا يئاوهلا رایتلا نإف اهضعب عم

 مسج لعحت تارایتلا هذهو ءاهفارطأ ب رایتلا نم ىوقأ نوكي ةميغلا زكرم #ب

 امنیح .ًادوعص مسكها رثت ةيامعسلا وأ ةءويغلا نإف كحل ذلو ايدومع ومني ةميغلا

 رٹطلا تابح حبصت امدنعو ربكحأ مث ربكأ حبصتو دربلاو رطملا تابح نوكتت

 ادبت اهلمح اهيلع رذصتي ثيحب ةيئاوهلا تارايتلا ىلع ًادج ةليقث ہربلاو
 .اھریغ وأ جل تابح وأ رطم لكش ىلع ةرطمللا بحسلا نم لوطھٹاب

 مويغلا نوكت ليصافت اوفرعي مل ةيوجلا داصرألا ءاملع نأ كردن نأ بجيو

 راسقألاو تارئاطلا لشم ةروطتملا تانيقتلا مادختسا لالخ نم الإ اهتفيظوو

 نع تامولعثا هذه اناطعأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ عضاولا نمو بيساوحلاو ةيعانصلا

 .هيف فرحت نكت مل نمز ےب ةنس 1400 لبق مویغلا

 ْءاَشَي فيَ ءامَّسلا يف ُهطْسْبَيِف اباَحَس ريف ٌحاَْرلا لسي يذلا ُهللا)
 مه اذإ ہداّبع ْنِم ءاي نم هب باصأ اًذإف هلالخ نم جرحي ذولا ىرتف اف ُهلَعْجَيَو

 .(48:مورلا) (َنوُريشْبَتْسسَي

 ءاملع فشتكا ثيح.نيكاربلا ناروش ےس ببستت دق ةريزغلا راطمألا نأ

 ىمسملا ةيناك ربلا تاروثلا عاونأ رطخأ ةراثتسا اهنكمي ةريزغلا راطمألا نأ نيكاربلا

 يتلا نيكاربلا ناروش دعومب ؤبنتلا ىلع دعاسي دق يذلا رمألا ؛"ةبقلا رايهنا"

 ۔نامزلا نم نرق ىدم ىلع تايفولا نم ددع ربكأ عوقو ي تببست

 ےلیشا٦سدم”طادڑ٘چومےسسمشچؤؤمسحسسسسسس٢٭و ]004 اڈے سس-سسسسسمسمهچسس



 ةيهانطا اشارا سس سدس سب م سعس حمس سسوس محبس سس م سس

 :راطمألا عاونا

 ءاوهلا دوعص ىلإ يدؤت يتلا ةعونتملا قرطلل ًاعبت راطمألا عاونأ فلتخت

 وجلا تاقبط 4 فئاكتلاو ةدوربلل ءاوهلا اذه ضرعت مث سلعأ ىلإ بطرلا ئفادلا

 ةسيئر تاسلمع ثالش نه ثدحتن نأ نكمي اذهو رطم لكش ىلع هطوقسو ءايلعلا

 کل نک ةفلتخم عاونأ ةثالث نوثحابلا زيم مث نمو ءاوهلا دوعص ىلإ يدؤت ۃفلتخم

 :راطمألا نم

 :ةدهاصلا تارايتلا راطما وا ةیہالثنالا راطمألا .1

 عافترا ىلإ ةطوقس عجريو ةيئاوتسالا تاهجلا ۓ راطمألا نم عونلا اذه رثكي

 راطمألا هذه طقاستتو ؛وجلا ةرارح ةجرد عاضترا لعفب ضرألا عطس ةرارح ةجرد

 مستتو ةنسلا لاوط ةيبالقنالا راطمألا طقاستتو ةريهظلا دعب ام ۃرتف لالخ

 ىدؤت لب يعارزلا طاشنلل ةديفم ريغ يهو ؛ةرمهنم تاخز ةروص ل طقستو اهترازغب

 .اھتیرعتو ةبرتلا فیرجت ىلإ
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 و لا انامل

 قیسیراضتلا راطمألا .2

 حایرلا تاعفترملا ضرتعت امدنع طقستو اعویش راطمالا عاونا رثكأ يهو

 يهو ءاوهل | ج ءاملا راخب رادقم ىلع راطمألا هذه ةيمكص فقوتتو ؛ءاملا راخبب ةلمحملا

 .لابجلا ممق دنع طقست يتلاراطمألا

 :تاهبجلا راطمأ وأ ةيراصعإلا راطمألا .3
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 ةيشانلرا ایفار۸ملا هس سس سس 0010 سر a رر ےہ

 ةيناوه ةلتکو ةنخاس ةيئاوه ةلتك لباقتت امدنع راطمألا هذه طقاستت

 .قريلاو دعرلا فصاوعب ةبوحصم راطمألا هذه طشست ام ةداعو :ةدراب

 :لماوعلا هذه نمو راطمألا طوقس ىلع رثؤت لماوعلا نم ددع كانه

 :حایرٹا ہاجتا -

 اذإف .حايرلا اهلمحت يتلا ءاملا راخب ةيمعتص س اماه ًاوود حايرلا هاجتا يدؤي

 فہبطر نوكت حايرلا هذهف سبايلا ىلإ ريبك يئام حطسم وأ رحبلا نم حایرٹا تبه

 ةیحتم حايرلا تناکح ول امنيب .راطمأ طوقس ىلإ ىدؤي يذلا املا راخبب ةلمحمو

 مسا اهيلع قلطُيو ةبوطرلا اهيف لقتو :ةفاج احاير نوكت اهنإف رحبلا ىلإ سبايلا نم
 .ةمدعتم نوكت داكت اھبہسب راطمألا طوقس ةصرفو ةفاجلا حايرلا

 :قرارحتا ةجرد -

 تاحطسما ةصاخ :رخبتلا تايلمع ةدايز ىلع ةرارحلا ةجرد عافترا لمعي

 تارايتلا طاشن ىلع كلذ دعاسیو :ءاوھٹا 2 ةبوطرلا دايدزا ىلإ ىدؤي امم «ةييئاملا

 امأ .ةيئالا تاحطسملا اهب رفوتت يتلا «تاهجلا ك راطمألا طوقسو ؛ةدعاصلا ةيئاوهلا

 نأ ظح ليش ةیئاڈا تاحطسلا اهب لقي يتلا ؛قطانملا  ةصاخ سکعلا ثدح اذإ

 يأ ثودح مدعو ءاوهلا كي ةيوطرلا ةبسن ضافخنا ىلإ ىدؤي ةرارحلا ةجرد ضافخنا
 . فش اکی

 :كءارغجلا عقوملا -

 رامألا عسيزوت ىسلع تاطيحملاو راحبلا نع قطانملا دعب وأ برق رثؤي

 هب نوكت ةريبك ةيئام تاحطسمو ةمساو راحب اهب طيحت يتلا ءقطانملاف ءاهتايمكو

 ةيلحاسلا تاھجلا دعُت اذلو ناحمبلا نع دعبت يتلا ؛قطانملا نم ًارطم رثكأ بلاغلا

 .ملاعلا 2ب ارطم تاهجلا رزغأ نم

 i 67آ ١ سيم تتص سس بس يسب دع يوتم سم بسسس يتسم
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 :ىسيراستلا -

 نس رشكمأ ناطمألا نم ةريبكم ةيمك لابجلا ممقو تاعشترملا بنت

 لمعت ةيلبجلا ممقلا نأ ىلإ كلذ ببس عسجريو :لوھسلا اهلبقتست يتلا :تایمکلا

 طوقس كح دل ةجيتن ثدحیف یلعا ىلإ عافترالا ىلإ اهرابجإو حایرٹا ةقاعإ سلع
 .راطمأللا

 نسم ةيسانم ةيمكد المحم ءاوھٹا نوكي نأ نسم ديال راطمألا طقتسقت يكلو

 نود ام ىلإ هترارح ةجرد ضفخنت ىتح ىلعأ ىلإ ءاوهلا اذه عضشترم نأو ءاملا راضي

 :ةیتالآ لماوعلا دحأل ةجيتت ىلعأ ىلإ ءاوھٹا عشتریو ,یدنلا ةطقن

 .ىلعأ ىلإ اهدوعص ىلإ يدؤي تاعفترملاب ةبطرلا حايرلا مادطصا .أ

 ءاوھٹا نیفخ3ست ىلإ يدؤي اريبص اعافترا ضرألا حطس ةرارسح ةجرد عاضترا .ب

 .ىلعأ ىلإ هعاشتراو اھت سمالملا

 .درابلا قؤف ئفادلا ءاوهلا دوعص ىلإ يدؤي ةدراب ىرخأ عم ةقفاد حاير لباقت .ج

 ةقالث دجن كل ذلو راطمألا طوقس ىلإ لماوعلا هذه نم لماع لكس يدؤیو

 :يهو اهببسي يذلا لماعلا فالتخاب فلتخت رطملا نم عاوتأ

 حايرلا مادطصال ةجيتن يسيراضتلا رطملا طقسي :ةيسيراضتلا راطمألا

 ىلعأ ىلإ اهعاشتراو تاعفترملا هاجتال اهترياسم ىلإ كلذ يدؤيو تاعفترملاب ةيطرلا

 «يسيراستلا رطملاب فرعت راطمأ لكش ىلع ةرخبأ نم اهب ام طقاستو اهتدورب اببسم

 ةريبكم تناك اذإف حايرلا اهلمحت يتلا ةبوطرلا ةیمک ىلع راطمألا ةرازغ فقوتتو

 راحيلا قوش رمت يتلا حايرلا نأ امك .حيحص سكملاو ةريزغلا راطمألا تطقس
 حایرٹا امأ «تاعفترملاب مدطصت امدنع راطمألا طقستو ءاملا راخبب عبشتت تاطيحملاو

 حوفسلا ىلع ةيسيراضتلا راطمألا رثكتو .ةفاج نوكت اهنإف سبايلا نم بھت يتلا

 لظ ةقطتم اھیلع قلطي يتلا ةيفلخلا حوفسلا ىلع لقتو حايرلل ةهجاوملا ةيلبجلا

 .رطملا

 تس و 108 لا س



 ةیحاذما اینارغإا سيس رش سش سم

 تسيح ةيئاوتسالا قطانملا ےب راطمألا هذه طقستو :3یدعاصتلا راطمألا

 ايلعلا وجلا تاقبط ىلإ ہدعاصتو ءاوهلا ددمت ىلإ يدؤس امم ةرارحلا ةسرد دتشت

 ىلع ءامراخب نم هب ام فئاكتيو یدنلا ةطقن نود ام ىلإ هترارح ةجرد ضفخنتف

 .دعرلاو قربلا راطمألا نم عونلا اذه بحصي ام ابلاغو راطما لكش

 نوكتل ةجيتن ثدحت اهنإف اھمسا نم حضتي امكو :ةيراصعإلا راطمألا

 2 لانا وه امك ةدرابلا حایرلاب ةشفادلا حايرلا ءاقتلا نع ةمجانلا ريصاعألا

 .ةدرايلا ةيبطقلا حايرلاب ةيسكعلا حايرلا ينتتلت ثيح ةلدتعملا ضورعلا

 :رطلا سايق

 : ةماوعلاب قفرم ملف

 "** يقرو ططخمبراود لیمرب

 ءاللا عيمجت ةناوطسا

 نوفيس بوبذأ



 م م س ا ا

 ف سايقملا اذه عضویو ؛رطملا سايقم زاهج ةطساوب راطمألا ةيمك ساقت

 رتميلملاب امإ ةعمجتملا راطمألا ةيمك ساقتو ںاطمألا هايم هيف عمجتت ثيح ءارعلا

 مسرتو ةيونسلاو ةيرهشلا هتاطسوتم رطملل بسحيو .ةسصوبلاوأ رتميتنسلا وأ

 ةعبتملا ةقيرطلا سفن اهمسر 4 عبتيو يواستملا رطلا طوطخ اهيلع حضوت طئارخ

 لبرحبلا حطس ىوتسم ىلإ اھلیدعت نود نكلو طغضلاو ةرارحلا طوطخ مسر ي

 راطمألا نم ةيواستم ريداقم اهيلع طقست يتلا قطانملا نيب طوطخلا هذه لصوت

 ,ةضفخنم مأ ةيلبج قطانم ے اھٹموقس ناك ءاوس

 ےہ ` (تاضوي) تارتمينيم طقاستلل يونسلا كعسوتملا 3 5

 دول لعدم jaze] ` emo طنز mia OF ES, EGE زور هنو نيس ده

 :هيف ةرثؤملا لماوعلاو ملاعلا ۓي راطمألا عيزوت

 طظحالن قباسلا لکشلا ملاعلا ج راطمألا عيزوت ةطيرخ ىلإ انرظن اذإ

 2 دیزت دقف ؛ىرخأل ةهج نم ةطقاستملا ةيوئسلا راطمألا ةیمک طسوتم فالتخا

 1000 یدعتی الو كلذ نع اهطوقس لقي دقو رتميلم 2000 نع تاهجلا ضعب

 وه امكراطمألا طوقس ردني دقو ؛رئازجلا لامش مظعم #2 لاحلا وه امك رتميلم
 .ةيرئازجلا ءارحصلا ےب لاحلا
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 ةيخادما ايفارغجلا ي سمسم

 :يتأي امي راطمألا عیزوت رثاتیو

 امك راطمألا طوقس ببست ال اهدحو ةرارحلا نل :ةبوطرلاب ةرارحلا نارتقا .1

 وه امك ةبوطرلاب ةرارحلا نارتقا نم دبالو :ةراحلا يراحصلا 2 لاحلا وه

 .ةيئاوتسالا قطانملا 2 لاحلا

 نسم ارطم رزغأ ةيلحاسلا قطانملاف :ةيئاملا تاحطسملا نم دعبلا وأ برقلا .2

 .اعفترم اھحطس ناك اذإ ةصاخو ةيلخادلا قطانملا

 ىلإ عضترت اهنإف ةبطرلا حايرلا ريس تاحفترملا تضرتعا ام اذإف :سيراضتلا .3

 ةيلبجلا قطانملاف امومعو ءام راخب نم هب ام فئاكتيو اهؤاوه دربيو ؛ىلعأ

 .ةيلهسلا قطانملا نم ارطم رزغأ

 عافترال ارظن سبايلا ىلع طغضلا ضفخني فيصلا يفف :ماعلا طغضلا ماظن .4

 تاطيحملاو راحبلا نم ةيوطرئاب ةلمحملا حايرلا بهتو ءاملا ىلع عفتریو هترارح

 سبايلا ىلع عفترم طغض نوكتي ءاتشلا يبو راطمألا طقستو سبايلا بوص

 يهو تاطيحملاو راحبلا وحن سيايلا نم حايرلا جرختو ءاملا ىلع ضفخنمو

 .ةيئام تاحطسم ىلع ترم اذإ راطمألا طقست دقو ةفاج حاير

 ىلع ةماع ةفصب اهراطمأ طقست ةيسكعلا حايرلاف :حايرلا بوسه ماظن .5

 حايرلل ةبسنلاب حیحص سكعلاو ةفاج اهقرش لصتو تاراقلل ةييرخلا لحاوسلا

 لصت امدنعو تاراقلل ةيقرشلا لحاوسلا ىلع اهراطمأ طقست اهنإف ةيراجتلا

 لحاوسلل ةيزاوم بھت يتلا حايرلا نأ امك ةفاج نوكت اهنإف ةييرغلا لحاوسلل

 يتلا ةيبرغلا ةيبونجلا ةيمسوملا حايرلا جج لاحلا وه امكراطمألا طقست ال

 .لاموصلا لحاوس ىلع بهت

 :رطملا مظن

 :يتأي ام اهمظن مهأو اهطوقس مساومو راطمألا ةيمك رطملا مظنب دوصقملاو

 ايوئجو الامش 3” ضرع يطخ نيب اميف ماظنلا اذه لثمتيو :يئاوتسالا ماظنلا .]

 .رتميلم 2000 نم رثكمأ ىلإ اهطسوتم لصيو ماعلا لوط هراطمأو ابیرقت ۱
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 سج ةیخانملا اينارغجلا

 الامش 8و 5” ضرع يطخ 4ب ماظنلا اذه دجويو :يئاوتسالا هيش ماظنلا .2

 نيب ام حوارتت يهو يئاوتسالا ماظنلا نم ةرازغ لقأ انه راطمألا ةيمكو ابونجو

 .رتميلم 2000و 0

 ابیرقت ابونجو الامش 187و 8 ضرع يطخ نيب لثمتيو :بطرلا يرادملا ماظنلا .3

 ۔ملم 500 وحن غليتو فيصلا لصف لالخ هراطمأ طقستو

 هل اسم 30و °18 ضرع يطخ نيب ماظنلا اده دس ود :يوارحصلا ماظنلا .4

 ے تارتميللم ةحضب یدمتت ال ةرذات هراطمأو تاراقلا برش 2 ابیرقت ابونجو

 رحہبلا ماظنکم هلامش دجوت يتلا رطملا مظنب يوارحصلا ماظنلا رثاتیو ةنمسلا

 .بطورلا يرادملا ماظنلاك هيونجو طس وتلا

 جوش اج سار ١ سابقا ا املا تخت والا مطرح

 ءايلارتسا لامشو نميلاو ايبويثأو ایسآ قرش بونج 4 لثمتیو :يمسوملا ماظتلا .5

 رتميللم 1800 يلاوح طسوتملا 2 غلبت يتلاو ةريزغلا ةيفيصلا هراطمإب زاتميو
 ۔اریثک كلذ نع ديزت دقو «يابموي قب لاحلا وه امك

 س سٹی سس... 172 ع ا اساس



amaene prie ااا ةلیخاناا ايفارخجلا يس 

 ضرع يطخ نيب ماظنلا اذه دجويو رئازجلا ةنيدم هلثمتو :طسوملا رحبلا ماظن .6
 اهطسوتم حوارتيو ةيوتش هراطمأو تاراقلا برغ ب ابونجو الامش 40و 7
 .رتميللم7 50و 250 نیب ام

 ےب ايونجو الامش 4092و 30 ضرع يطخ نيب امیف لشمتيو :ينيدصلا ماظنلا 2

 .رتميلم 1000 طسوتملا ج غلبت ةیفیص هراطمأ مظعمو تاراقلا قرش

 607و °40 ضرع يطخ نيب تاراقلا برخ ج لثمتيو :يطيحملا ابروأ برغ ماظن 8

 .رتميللم 850 ةيوئسلا هراطمأ ةيمك طسوتمو ایونجو الامش

 طقستو ايوتجو الامش 60“و 40" ضرع يطخ نيس امیف ةيلخادلا تاهجلا .9

 .يطيحم لا ماظنلا نم لقأ يهو فيصلا لصف ےب اهراطمأ

 ةديلق ہراطماو ءالامش 60 ضرع طخ لامش دجویو :اردشتلا كي رطملا ماظن .0

 .رتميللم 250 يلاوح اهطسوتم غلبيو فيصلا لصف ےب طقست

 3ر ےس . 9 یب 93 8 9 0090001 نابتملا ارال تيان ہلال تطلرخ

 يءارتسا ات
 يف رادسم

 فاجلا خانملا
 ا لوچس)یسپنسآ دا

 یوا رس اپ
 ءیفاد لدتعم خادم

 فاج ماتش وڈ راض اپ

 يلسرتع اپ
 راح فيس ون نعم الا

 شنم فیص رز نهم اھ
 دراپ لدتعم اثم

 دراب ماتش وذ يراق
 بطر درئب ءاتش 9#



 م صب اة اتارا

 - يلب ام ىلا ةيشانملا ميلاقألا نويفارغجلا مسقي

 ءاوتسالا طخ لامش ةجرد (5 - 0) ضرع يترئاد نيب دتميو يئاوتسالا ميلقألا .1

 تاسجرد طسوتم حوارتيو (8) ةجرد ىلا قطانملا ضصعب يب دتمي دقو هيونجو

 .ماعلا لاوط ةريزغ راطمألاو ةيوئم ةجرد(28 -- 25) نيب اهيف ةيرهشلا ةرارحلا

 مي ةجرد (18-- 8) ضرع يتجرد نيب دتميو (انافاسلا) بطرلا يرادملا میلقالا .

 دقو ةييوئم ةجرد (30) ةرارحلا طسوتم غلبہو هبونجو ءاوتسالا طخ لامش

 (1000 - 400) راطمألا لدسعمو ةسيوتم ةسجرد (40) ىلا اتايسأ لسصی

 .ةتسلا/ ملم

 ةجرد (30 -18) ضرع يتجرد نيب دتمیو (يوارحصلا) فاجلا يرادملا میلقالا .3

 ةيوثم ةجرد (50)ىلا لصت دق ةرارحلا ةجردو هبونجو ءاوتسالا طخ لامش
 .ةنسلا/ملم (200 --50) اهل دعم راطمألاو ءاتش ةيونم تاجرد (5)و افيص

 ةجرد (40 -30) ضرع يتجرد نيب دتميو (لدتعملا) طسوتملا رحبلا ميلقا .4

 اهل دعمو ةيوئم ةجرد (27) افيص ةرارحلا لدعمو هيونجو ءاوتسالا طخ لامش

 .ةيوتش راطمالاو ةیوثم ةجرد (10)ءاتش

 طخ لامش ةجرد(90 -60) ضرع يتجرد نيب دتميو اردنتلاو يبطقلا ميلقالا .5

 لاوطل رفصلا تحت ةيوثم ةجرد (40 -30) ةرارحلا ةجردو هبونجو ءاوتسالا
 .ةيوئم تاجرد (10) طسوتملا ىدعتي ال افیصو رهشأ ةعست اهردق ةدم

 سس سم سل. 174 سس سس سس
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 :ملاعلا يب ةيخانملا میلاقالا طئارخ



 سسس ةیخانما ايفارغجلا



 :ايخانم ملاعلا ميسقت اهيرم يتلا تالواحلا

 : ىلإ هومسقف قيرغألا مه خانملا میسقت لواح نم لوأ .1

 ةقطنملاو ةلدتعملا ةقطنملاو ۃراحلا ةقطنملا يه :یمظع ةيرارح قطانم

 .19 نرقلا ةياهن يتح ادئاس ميسقتلا اذه لظ دقو ةدمجتملا

 نيدمتعم ةيخانم ميلاقأ ىلإ ا وما خانا ءاملع نم ريثك لواح .2

 طوطخلا ةقيرط تمدختسأ م1896 ةنس يفف ۃدقعم سس ىلع كلذ ب

 دحاو طبخ سلع ملاعلا لب قطانملا عمجي ًالثم 0 ةرارح طخ يأ ةيرارحلا

 .ةمونتو يتابنلا ءاطغلاو ةيرارحلا طوطخلا هذه نيب اوطبرو

 ساساك ًاضيا ةيواستملا ةرارحلا طوطخ تذختا ةليلق تاونسب م1896 ماع دعب .3
 :ایخانم ملاعلا ميسقتل

 ےےسٛٗحسسسدددٗحطسحسەمەص0َجک٦سمسسمچ | "| "| ١ جمس سستم صم صسسصسسسسس مبسم صج يم سستم يسمع



 ج ةيطانملا اهفارغجلا
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 اده ےس راس نس لوآ ناکسو ةييطقلا ةقلوتملا - ةراحلا ةقطتملا :كانه ترهطظم

 .نتراميد ملاعلا وه هاجتألا

 ریختت اهتاذ ةيخانملا لاوحألا نأ تاميسفتلا هذه لك تلباق يتلا تابقعلا نم .4
 ةلصاف دودح تسيل میلقألا نیب مسرت يتلا دودحتلاف رشأل میلقأ نم ارت

 .رخآل عون نم لاقتنأ لحارم اهنكلو
 ةمیق وذ ةميسقت نأل ردیم نتسوا ملاعلا ميسقت وهو تاميسقتلا مهأ ءاج مش .5

 ةيميلقألا صئاصخلا ىلع قبطني ةنأل هتيلباق ثيح نص نييفارغجلل یربک
 .راطمألل يلعفلا عيزوتلاو ةيرارحلا قطانملا عیزوت نيب عمجي ةنآ ثيح

 8 ادمتمم ةيعيبط ميلاقأ ىلإ ملاسعلا نوتسربدم ملاعلا كحلذ دعب مسق مٹ .6

 دمتما هنأ ًاضیا رکذ مث سیراضتلا ىلع مٹ رطملاو ةرارحلا يرصنع ىلع كلذ
 .ضرعلا طوطخ ىلع ايسيئر ىلع دمتعاو تابنلا ىلع

 ؛طاقن 3 ىلع دمتعا ثيح نيوك ملاعلا میسقت ءاج مث 7

 .رطملاو ةرارحلل ةيوئسلاو ةيرهشلا تاطسوتملا ےس

 ,يرخآ ةیحان نم يعیبطلا تابننا ومنو ةرارحلا نیب ةقالعلا تی
 .ةميسقت 4 ةيخانملا عاونألا نيب زيمتلل ازومر نيوكم مدختسا

 .هل ةيملعلا قئاقحلا نم ريثك فاضاو نيوك ميسقت لدع هيقو اويرت میسقت .8
 يتلا ةثيدحلا تاميسقتلا مش خانملا ةيكيمانيد ةساردب متهأ يذلا نولف میسقت 9

 ؛ةيخانملا میلاقأاٹ نیوک ميسقت

 دعي ثيح امیدق ترهظ يتلا تامیسقتلا مهأ نم نيوك میسقت ربتعی
 ىلع ادامتعا ميسقتلا نيوك لواح خانم ا ملاع ج ةيساسألا تاميسقتلا نم امیسقت
 .راطمألا طقاست تایمکو ةرارحلا تاجرد
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 ةيضانملا ايفارخجلا سس

 ميلاقألا يلا زمرلا سه ميسقتلا جب اهعضو يتلا ءايشألا مهأ نم ناکسو

 ةيخانملا تاميسقتلا ةصالخ بسح ملاعلا خاشم ةيينيتاللا ةيدجبألا فورحلاب

 :ةئفادلا ةلدتمملا ميلاقألا

 :ئضادلا لدتعملا خانملا

 هيف ةرارحلا لدعم ضفخني ال يذلا خانملا وه ئفادلا لدتعملا خانملاب دوصقملا

 يأ هيف دجوي ال يذلا خانملا وه ىرخأ ةرابعب وأ روهشلا نم رهش يأ ب ةیوثم 6 نع

 نم ةيراجتلا حايرلا قاطن نيب لاقتنالا ةقطنم لثمي قاطن ب دجوي وهو ءدراب لصف

 حزحزتب رثأتي هنأ دجن ببسلا اذهلو ؛ىرخأ ةيحان نم ةيبرغلا حايرلا قاطنو ةيحان

 هله حزسحزتت يئامشلا فيصلا لصف يسفط ةماعلا طغسضلاو ةرارصلا تاقاطن

 ةيراجتلا حايرلا قاطن ےس ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا لخدتف لامشلا وحن تاقاطنلا

 يهو ةيبرغلا تافاحلا ىلإ لصت امنيب ةيقرشلا تافاحلا ىلع اهراطمأ طقست يتلا

 ةرارحلاو طغضلا تاقاطن حزحزتت ثيح سكعلا ثدحيف ءاتشلا لصف 4 امأ :ةفاج

 ةيبرغلا حايرلا قاطن 2 ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا لوخد كلذ عبتیو بونجلا وحن

 و املکع ًايجيردتراطمألا هذه صقانتت مش :تاراقلا برغ 4 اهراطمأ طقست يتلا



 سس سس و ةیخانؤا ايئارغجلا

 نأ ظحالي نکلو ءاهقرش وأ تاراقلا طسو لب ًابیرقت مدصنت ىتح ًاقرش انهجتا
 ًاعون فداصن ثيح ةيقرشلا لحاوسلا نم انبرتقا املك دايدزالل ًابلاغ دوعتراطمألا
 انتكميو ةضورعملا يمسوملا خانملا رهاظم هيف لثمتت ئفادلا لدتعملا خانملا نم ًاصاخ

 :يه ىربك عاونأ ةثذاث ىلإ ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا مسقن نأ ساسألا اذه ىلع

 ."”طسوتملا رحبلا عون" تاراقلا برغ ج ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا . 1

 ."لاتان عون" تاراقلا قرش 2 ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا .2

 ."نيصلا طسو عون" ةيمسوملا ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا .3

 :”طسوتملا رحبلا عوف" تاراقلا برغ جب ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا

 رهتشت يذلا خانملا عون اهدوسي ةقطنم ريكا طسوتملا رحبلا ضوح ربتعي

 اذه نأ جس بيسلا وه اهو ةنفادلا ةلدتعملا ميلاقألا كي سبابلل ةيبرغلا تافاحلا هب

 عم ظحالن نأ بجي نكلو هطسوتملا رحبلا خانم مساي نييفارغجلا نیب رهتشي خانملا

 ريضو هتاردحنم هاجتاو هلحاوس لكشو طسوتملا رحبلا ضوح سيراضت نأ كلذ

 # رهظت ةصاخ ةيخانم عاونا قلخ ىلإ تدأ دق ةيلحملا ةيعيبطلا فورظلا نم كلذ

 وهو ؛روهشملا طسوتملا رحبلا خانم نع يحاونلا نم ريثك كب فلتختو ةنيعم قطانم

 نم ةدودحم قطانم ك الإ هب رھتشا يذلا همسا نم مغرلا ىلع رهظي ال يذلا خانملا

 .طسوتملا رحبلا ضوح 4 ةدوجوملا هذابلا

 اذه ےب حوضوی لثمم ريغ خانملا نم عونلا اذه نأ دجن امنیب اننأ بيرغلا نمو

 لثم ديدجلا ملاعلا نم ىرخأ قطانم يل ليثمت قدصأ لثمتي هنأ دجن هسفن ضوحلا

 ةريثكلا ةيلحملا تافالتخالا نع رظنلا انفرص اذإ نكلو .يليش لامشو اینروفیلاک

 زی يتلا

r | Û mmm 



 2 وأ ميدقلا ملاعٹا 2 ءاوس رخآلا اهضعب نع طسوتملا رحبلا ميلاقآ ضعب

 ميلاقألا هذه لك اهيف كرتشت ةماع ةيسيئر تارهاظ كانه نأ دجن ديدجلا ملاعلا

 :يه تارهاظلا هده مهأو ءابیرقت

 نأ بلغيف فيصلا لصف امآ «يوتشلا ةنسلا فصن كراطمألا بلغآ طوقس .1

 .حضاو لكشب راطمألا ليلق وا ًاًفاج نوكي
 نم رهش يأ ف لدعلا ضفخني ال ثيحب فیصلا لصف 4 ةرارحلا ةجرد عافترا .2

 .ةيوئم 18 نع لصفلا اذه روهش

 ضفخني ال يرارحلا لدعملا نإ ذإ ؛ةملكلا ىنعمب ةدوربلا ديدش لصف دوجو مده .3

 .ةيوثم 6 نع ابلاغ ءاتشلا رهشأ نم رهش يأ ےي

 هانا ےب بجتحت ال يذلا فيصلا لصف لب ًاصوصخ سمشلا ءوض ةرشتعم .4

 .ًاردات الإ بحسلاب ءامسلا

 ضوصح ىلإ ةفاضإلاب خانملا نم عونلا اذه اهيف رهظي يتلا قطانملا مهأو

 اكيرمأب يلیش طساوأو ةیلامشلا اكيرمأ 4 اينروقيلاك يه هسفن طسوتملا رحبلا

 ةيقيرفإ ي حلاصلا ءاجرلا سار ةقطنمل يسيرغلا يبونجلا فرطلا كيو ةييونجلا

 چ ةدئاسلا حايرلا نأ ظحالیو يقرشلا اهيونج ب ريخص ءزجو ايلارتسأ يبرغ بونجو
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 ت ل و ةا اار

 حايرلا دوست ءاتشلا يفف فيصلا 4 اهنع ءاتشلا ج فلتخت طسوتملا رحبلا میلاقا

 ج راطمألا طوقس خب اببس كلذل نوکتو رحبلا ةیحان نم امومع بھت يتلا ةيبرغلا
 يهو :ةيراجتلا حایرلا قاطن جب لخ دي ميلقإلا نإف فيصلا لصف لب امآ ءلصفلا اذه

 اهنا نع ًالضف تاراقلا نم ةجراخ نايحألا بلاغ نوكت اهنأل ةفاج حاير اھتلمج لب
 ضفخ ىلع دعاسي امم اهنم ءيجت يتلا قطانملا نم ةرارح دشا قطانم وحن بهت
 نأ ظحالن نأ بجي كلذ عم اننکلو ءفافجلا ةديدش ودبت اهلعجيو ةيبسنلا اهتيوطر

 ىلإ لصت حايرلا نأل طسوتملا رحبلل ةيبونجلا لحاوسلا ىلع امامت قبطني ال اذه
 ىلع اهتكلو ؛ةبوطرلا ضعب اهعم لمحتف رحبلا اذه ىلع اهرورم دعب لحاوسلا هذه
 .راطمأ يأ طقست ال لاح يأ

 هذه لعجي يذلا وه لطسوتثا رحبلا ميلاقأ ىلع حايرلا ماظن نأ دجن اذكهو

 ىلإ ةعقاولا سبايلا لتك ريثأتل فيصلا يهو ةنسلا نم ةرتف ذي ةعضاخ ميلاقألا

 .اهنم برغلا ىلإ ةعقاولا راحبلا ريثآتل ءاتشلا يهو ىرخأ ةرتف ۓو ءاهنم قرشلا

 بيسب طقسي يذلا يراصعإلا عونٹا نم اهتلمج 2 طسوتملا رحبلا راطمأو
 طقست كلذ ىلإ ةفاضإلاب :ةيبرغلا حايرلا قاطن كي رثكت يتلا ةيوجلا تاضفخنلا

 حايرلا قیرط ب فقت يتلا ةصفترملا لحاوسلا ىلع سيراضتلا راطمأ نم ريثك
 رزغآ نم ربتعی لحاسلا اذهف ويشاملاد لحاس ىلع لاحلا يه امك ءةرشابم ةرطمملا

 ًارتمیتنس 250 ىلع هئازجاأ مظعم ےۓ راطمألا لدعم ديزي ثيح ؛ارطم ایوروا تاھج
 .ةنسلا 4

 ىلع طسوتملا رحبلا ميلاقأ 2 رطملا ةيمكو رطمملا لصفلا لوط فلتخيو
 صقانتي رطمملا لصفلا لوط نأ امومه ظحالي نكلو :ةيلحملا فورظلا بسح
 ىلعو :ةيرادملا يراحصلا 2 يهتني ىتح ءاوتسالا طخ وحن انهجتا املك ايجيردت
 ىتح نيبطقلا وحن انهجتا املك ًايجيردت لصفلا اذه لوط دادزي كلذ نم سكعلا
 نمض ةريخألا قطانملا هذه لخدتو ماعلا لوط رطملا اهيف طقسي قطانم ىلإ لصن
 عونلا وهو ةدرابلا ةثدتعثا ميلاقألا 4 ةيبرغلا تافاحلا خانم وه خانملا نمرخآ عون
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 ةيخانطا ايقارغجلا n سمس سمس ص س

 رطمملا لصفلا نأ لاثملا ليبس ىلع دجن امئيبف "ايوروأ برغ خانم" مساب رهتشي يذلا

 رشع دحاو ومريلاب 4 رهشأ ةعست لمشي هنأ دجن رهشأ ةعبس لمشي سنوت ةنيدم 4
 .هونج ةنيدم 2 اهلك ةنسلا لمشيو ؛يلبان  ارهش

 راحبلا نم ءانرشا نأ قبس امك ؛يتات طسوتملا رحبلا خانمراطمأ نأل ارظنو

 یتح قرشلا وحن راحبلا هذه نع اندعتبا املك ًاًيجيردت صقانتت اهنإف ؛ةيبرغلا
 اذه ظصحالن نأ اشنكميو ,لخادلا  ةیوارحص وأ ةیوارحص هبش ميئاقأ ىلإ لصن

 لحاس ىلع ةمقاولا تاطحملا ضعب 2 راطمألا تايمك انراق اذإ حوضوب صقانتلا

 رئازجلا ندم ے راطصألا تالدعم الثم اندخأ اذإف ,ضعبب اھضعب طسوتملا رحبلا

 10و 20و 34و 75 يسه بيترتلا ىلع اهنأ سجن دعيسروبو ةيردنكسإلاو سلبارطو
 يلاثملا طسوتملا رحبلا خاثم 2 راطمألا لدعم نأب ملعلا عم كلذو تارتمیتنس

 :ةنسلا 4 ارتمیتنس 85و 60 نيب ًامومع حوارتي

 :ةيثابنلا ةايحلا

 لصف دوجوب زیمتی طسوتملا رحبلا ميلاقأ بلغأ كل خانم ا نأ نم مغرلا ىلع

 ةايحلل ماعلا رهظملا ليكشت 4 فاضجلا رثآ نإف :دیدشلا ةرارحلا لصف عم قفتب فاج

 هذه  احضاو سيل ةيعارزلا ليصاحملا وأ ةيعيبطلا تاتابنلا كلذ ےب ءاوس ةیتابنلا

 ڪل دک زيمتت يتلا ىرخألا ةيخالملا ميلاقألا ضعب  هحوضو ةجردب ميلاقألا

 ميلاقألاو اتافسلا ميلاقأ 4 ًالثم لاحلا يه امك «فافجلا ديدش لصف دوجوب

 سسس 183 سمس سس سيم مس سس سس



 يس سس و ةیخانما ایفارغملا

 طسوتملا رحبلا ضوح #4 تاباغلا ومنل اهراطمأ يفكت يتلا قطانملا يفف ؛ةيمسوملا

 فاضجلا لمحت ىلع لياحتت يتلا ةرضخلا ةمئاد عاونألا نم راجشألا مظعم نا دجن

 اهنم هايملا عايض نود لوحت ةكيمس روشقب هعوذج ىطغتت ام اهنمف ةفلتخم لئاسوب

 اذه 2 ومني امك نرألاو ربونصلا لثم ةيربإ قاروأ هل ام اهنمو ؛نيلفلا لثم رخبتلاب

 هذه نم يضقنلا عوذلا اما طولبلا راجشأ نم ةرضخلا مئاد عون كلذك خانملا

 خانم هب ومنت تاباغلا هذه بناج ىلإو ءادج ةدودحم قطانم س الإ رهظي الف راجشألا
 قطاسملا ضعب ل ضرألا اهب یطختت ةفيثك جارحا كحل ذك طسوتملا رحبلا

 اينروفيلاك 4ب جارحألا هذه رھتشتو ةريصق راجشأ وا تاريجش ًانايحأ اهللختتو
 اهيلع قلطيف طسوتملا رحبلاب ةطيحملا دالبلا ب امآ "0۸2021131 لوراباش" مساب

 ؛جارحألا هذه ومنل اهتعيبطب حلصت يتلا قطانملا بناج یئاو 1130101 يكام مسا

 ىرخألا قطانملا ضعب 2ب كلذك رهظت اهنا دجن ةبرتلا ةئيدر قطانم ابلاغ يهو
 .اهياشخأ لالغتسال اهتاباغ ناسنإلا لازأ يتلا

 نأ نم مغرلا ىلعف ہطسوتملا رحبلا خانم 2ب ومنلل دحاو لصف كانه سيلو
 تاتابنلا نم ًاريثك نإف ؛تاتابنلا ضعب ومن فقوت ىلإ يدؤت ءاتشلا لصف ةدورب
 يا 2 ابلاغ طبهي ال ةرارحلا ةجرد لدعم نإ ذإ ؛لصفلا اذه  اهومن لصاوت ىرخألا
 واراطمألا ةلق يدؤت دق فيصلا لصف 2 كلذكو ؛ومنلا رفص ىلإ روهشلا نم رهش

 راطمألاو ةرارحلا تالدعم ؛تاتابنلا ومن فقوت ىلإ قطانثا ضعب ۓ امامت اهمادعنا
 ."طسوتملا رحبلا عون" تاراقلا برغ ب ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا تاطحم ضعب 4

 .رحبلا حطس قوف ارتم 22 ءاقرش ڈو ًالامش 37--رئازجلا .1
 :رحبلا حطس اقوف ًازتم 32 ءاهرش 30و ًالامش 31 - ةيردنكسإلا .2
 .رحبلا حطس قوف ارتم 20 ؛اقرش 27و ًالامش 38 -ریمؤا .3

 .رحبلا حطس قوف ارتم 13و ءاقرش 18و ابونج 34 نوت بیک .4

 ."ةيوكملا تاجردلاب' ةرارحلا .آ

 ."تارتميتنسلاب" رطملا .ب

 ل و 1841 يتسم



 ةه ايقاركجلا ٠ تو ا ما

 يتلا ةليلقلا راطمألا ىلع ًادامتعا ومنلا عيطتست تاتابنلا ضعي نإف كلذ

 ذب اريثك مدختست يتلا ةیئطابلا هايملا ىلع ًادامتعا وأ لصفلا اذه ب ًاتايحأ طقست

 ةئسلا لوصف رقفأ وه فيصلا لصق نأ لاح يأ ىلع لوقلا نكمي نكلو ؛يرلا ضارغأ
 ببسب فيرخلاو عیبرلا الصف يهفومنلل لوصفلا حلصأ اما :ةيتاينلا هتايح اے
 .ىرشا ةھج نم ضرغلا اڈھٹ امهراظما ةيافكو ةهج نم امهترارح لادتعا

 لصف يضف ءاتثتسا نود ةنسلا لوصف عيمج ىلع ةعزوم اهتإف ةعارزلا امأ

 يتلا هكاوفلا كلذ ءاوس ؛هكاوفلا راجشأ دادعاب نوحالفلا لغتشي فيصلا

 اهرودجب زيمتت اهلكمو «بنعلاو نيتلاو نوتيزلا لشم اهتعيبطب فافجلا مواقت

 هعصاوفلا وأ ءاهيط ةنوزخملا ةيوطرلا نم دیفتستو ةيرتلا 4 اهب لغوتت يتلا ةليوطلا

  امأ حلاوشا نس هريغو لاققربلاو خوخلا لثم يرلا ىلع اهتعارز كب دمتعت يتلا

 ىلع اهومن 4 دمتعت يتلا تاورضخلاو بوبحلا ةعارزل لوقحلا دعتف ءاتشلا لوصف

 حيمقلا لثم بوہحلا ليصاحم بلغأ حضن فيصلا لصف فافج مئاليو رطملا

 .نيتلاو بييزلا لثم هكاوفلا فيفجت ةعانص مئالی امک ريعشلاو

 ىلع اهبوبه دنع حايرلا سفن اهيبست يتلا راطمألا نم لاصلا ةسيبطب

 نم نيعون روهظل ضرعتي هنأب ةيقرشلا ميلاقألا خانم زيمتيو ةييرغلا تافاحلا

 :امهريصاعألا

 هذه لخدت امدنع فيصلا لصف يب رهظت يتلا ةيرادملا ريصامألا :ًالوأ

 ةييرغلا دنهل ارزج ي نيكيرملا اهتلثمآ نمو ؛ةيراجتلا حايرلا قاطت 4 ميلاقألا

 .نيصلا 4 نوفیتلاو

 رهظت يتلا ةداتعملا ةيوجلا تاضقخنلا يهو ةلدتعملا قطانملا ريصاعأ :ًايناث

 ضعب ببست دق اهنأ امك ءاتشلا لصف راطما ببست يهو ؛ةيبرغلا حايرلا قاطن ب
 ايريبيس ةيحان نم يبطقلا ءاوهلا عافدنا ًانايحأ اهيلع بترتي يتلا ةيوجلا تابلقتلا

 لكشب ءاوهلا اذه عفدني ام اريثكبو ؛اكيرمأ 4 ادشك لامش ةيحان نمو ايسآ ب

 جھبہمستسہس سس م٤س 37 ”پسسسلسلس سمس سس سس سن



 ل و اا فارغا

 نيب تايفو ثودح نايحألا ضعب ب اهيلع بترتي ادج دربلا ةصراق ةيجلث فصاوع

 .ةيناويحلا ةورثلاو ليصاحملا 4 ةريثكلا رئاسخلا نع الضف ناكسلا

 قرش 4 ةشفادلا ةلدتعملا ميلاقألا خانم 4 ةرارصحلا ةجرد ىلإ انرظن اذإو

 لصفلا اذه يفف ءاتشلا لصف ب لادتعالا ىلإ ليمأ اهنأ ظحالن ءًامومع تاراقلا

 عیقصلا رهظي ام ًاريثكف كلذ عمو ؛ةيوئم 10 يلاوح يرارحلا لدعملا غلبي

 ةيلخادلا قطانملا ب ًاصوصخ ليللا ءانثأ 4 دمجتلا ةجرد ىلإ ةرارحلا ضقخنتو
 ثيح ًامومغ ةرارحلا ديدشف فيصلا لصف امأ ؛ةيرحبلا تارثؤملا نع دعبت يتلا

 اممو :ةيوثم 30 نس رٹکا ىلإ همايأ مظعم يب راهنلا ءانثا 2 ةرارحلا ةجرد عفترت
 ناك ببسلا اذهلو ةعفترم نوكت ءاوهلا 2ب ةبوطرلا نأ ةرارحلا هذه ةوسق 4 ديزي
 ريثك هيف رشتنت ثيح ءًاضارمأ اهرثكاأو ًأطاشن ةنسلا لوصف لقأ وه فيصلا لصف
 ةلاحلا هذه يهتنت الو تایفولا ةبسن اهببسب دادزت يتلا ايرالملا ًاصوصخ ةئبوألا نم

 نس ىلوألا عيباسألا لالخ 4 رمتست اهنإ لب ةرشابم فیصلا لصف ءاھتناب ةئيسلا
 نم وت ىلعأ ريخألا لصفلا اذه يرارحلا لدمملا نأ دجت اذهلو فيرخلا لصف
 ۱ .عييرلا لصفل يرارحلا لدعم ا

 ىلع ةيبونجلا ثالثلا تاراقلا أل ةصاخ ةفصب خانملا نم عونلا اذه لثمتيو
 يرادملا خانملا اهيف لثمتي يتلا قطانملا نم ةرشابم بونجلا ىلإ ةيقرشلا تافاحلا

 طو اهطسوو نيصلا قرش نم ةريبك ةحاسم لب اضيأ لشمتی هتأ امك ءيرحبلا
 نأل ارظن نكلو ؛يمسوملا يرادملا خانملا نم لامشلا ىلإ ةيلامشلا اكيرمأ قرش بونج
 يخانم عون تحت اهعضنس اننإف يمسوملا خانملا تافص اهيلع بلغت تاهجلا هذه
 قرش ميلاقأ خانم نم لدعم عون وهو "يمسوملا ئفادلا لدتعلا خانلا' وه صاخ

 .تاراقلا

 قرش ذب ةلدتعملا ميلاقألا تاطحم ضعب ےب راطمألاو ةرارحلا تالدعم نيبيو

 .تاراقلا
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 ةيخانمل ا ايفازخجلا «ببببحيجحجججسسس ل سس سس

 ي ةففادلا ةلدتعملا ميلاقألا تاطحم ضعب 4. راطمألاو ةرارحلا تالدعم

 .تاراقلا قرش

 حطس قوف ارتم 15 ؛ًايرغ 80و ءالامش 33 - "ةيبونجلا انيلوراك" نوتسلراش .1

 .رحبلا

 .رحبلا حطس قوف ارتم 42 ءاقرش 151و ًايونج 34 - يندیس 2

 حطس قوف ارتم 53 ءاقرش 26و ًابونج 34 "ةيقيرفإ بونج" ثيبازيلا تروب .3
 .رحبلا

 وبلا عطش قوق ارتم 25و ءايرغ 58و ايونج 35 = سريا سٹیوپ 4

 ,"ةيوئم تاجرد" ةرارحلا ةجرد .أ

 ."تارتميتنس"راطمألا .ب

 :ةيتابنلا ةايحلا

 لصف يلايل ضعب هب عيقصلا اهيف رهظي يتلا تالاحلا نعرظنلا فرصب
 دح ىلإ لصفلا اذه روهش نسم رهش يأ يي ضفخني ال يرارحلا لدعملا نإف ءاتشلا

 انه ةيتابنلا ةايحلا نأ دجت ببسلا اذهلو ةدئاسلا تاتابثلا ومن فقوت هيله بترتي

 نم يهو نوجلاو طولبلا لثم ةرضخلا ةمئادراجشألا عاونأ نم ريثك ىلع لمتشت
 نأل ارظت نكلو هطسوتملا رحبلا خانم 4 كلذك ةدوجوم اهتأ انركذ يتلا عاونألا

 ومن ىلع دعاسي تافاحلا هذه خانم نإف ماعلا لوط طقست ةيقرشلا تافاحلا راطمأ

 طسوتملا رحبلا خانم 4ب فيصلا لصف فافج لوحي يتلا راجشألا نم ىرخأ عاونآ

 .نارزيخلاو سخرسلا راجشأ لثم اهومن نود

 راجشأ نم ةطلتخم تاباغ خانملا نم عوشلا اذه هب دجوت كلذ بناج ىلإو

 «قطانملا ضعب 4 ةیریونص راجشأ دوجو نم رمألا ولخي الو ؛ةرضخلا ةمئادو ةيضفن

 طولبلا لشم اهباشخأل ءاوس ةريبك ةيداصتقا ةميق اهل راجشألا نم ريثكو

 .زقلا ةدود هيلع ىيرت يذلا توتلا لشم اهرامثو اهقاروأل وأزوجلاو نادنفسألاو
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 سس ب تبت ب ب عج تس و ياز ا اینارفاا
 تايمكب ةلمحم نوکت اهنإف فيصلا كب امأ :ءاتشلا 4 اهقاروأ توتلا راجشأ ضفنثو

 .رامثلاو قاروألا نم ةريبك

 صضسعب ةعارزل حلاص تاراقلا قرش ثب ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا خانمو

 نطقلاو ركسلا بصقو ياشلاو زرألا لثم ريبك ةيداصتقا ةميق اهل يتلا ليصاحملا

 هيف عمتجت ثيح «ليصاحملا بلغأل ةبسنلاب ومنلا لصف وه فيصلا لصفو .غبتلاو
 هفيرخلا لصف وهرامثلا ينجو ليصاحملا داصح مسومو ؛ةعفترملا ةرارحلاو راطمألا

 نأ الإ هئانثأ ے ام اعون ةرارحلا ةجرد ضافخنا نم مغرلا ىلعف ءاتشلا لصف اما

 ناكسلاب ةسمحدزملا ميلاقألا طب ًاصوصخ ليصاحملا ضعب ةهارز نم عنمي ال كلذ

 .نكمم دح ىصقأ ىلإ ضرألا لالغتسال ةجاحلا دتشت ثيح

 :ةيمسوملا ةئفادلا ةثدتعملا ميلاقألا

 ةئفادلا ةلدتعملا ميلاقألا خانم نم ًالدعم ًاعون ميلاقألا هذه خانم ربتعي
 يمسوملا عونلا زیمی ام مهأو ہفصو قبس يذلا خانملا وهو تاراقلا قرش 2 ىرخألا

 يفيصلا ةنسلا فصن 4 أمات اريغت هيف ريغتت ةيخانملا لاوحألا نأ يلصألا عونلا نع

 عونلا 4 هنم ريثكب حضوأ نيلصفلا نيب قرفلا نوكيو «يوتشلا اهفصن هب اهنع

 ناو ةنسلا روهش عيمج ىلع عزوتت يلصألا عونلا راطما نا ًالثم انيأر دقف ءيلصألا

 هاجتا جو اهتوق 2 رارمتساب ريغتت اهنإ لب دحاو هاجتا نم ماظتناب بهت ال حايرلا
 حايرلا قاطن ءاشتلا ةقطنم ۓ خانملا اذه اهدوسي يتلا قطانملا عوقول ةجيتن اهبوبه

 عون هدوسي فيصلا لصف نإف «يمسوملا عونلا  امآ ةیبرغلا حايرلا قاطنب ةيراجتلا

 لصف امأو رحبلا ةيحان نم بهت يتلا ةراحلا ةيمسوملا حايرلا وه حايرلا نم دحاو

 ةيمسوملا حايرلا وهو «لوألا عونلا نع فالتخالا مات فلتخم رخآ عون هدوسيف ءاتشلا

 نم عونلا اذهراطمأ مظعم نأ دجن ببسلا اذهلو سبايلا لخاد نم بھت يتلا ةدرابلا

 نم لاقتنالا نوكيو .رطملا لیلق وأ فاجف ءاتشلا اما ءفيصلا لصف  طقستق خانملا

 خالا تافص نم ةمهم ةفص يهو ًابیرقت اًيئاجف سكعلا وأ ءاتشلا ىلإ فيصلا
 . ىهسوملا

 يب سل 188 ےس سش شش. ىٹلس ××.×-_یپیسس×س



 ةيطانملا اهفارخجلا سسس ص ص سال

 ةرارحلل يونسلا ريغتلا یدم نأ كلذك يمسوملا عونلا زيمي ام مهأ نمو

 عجریو ةيوثم 22 ىلإ ًانايحأ لصي ثيح ؛يلصألا عوٹلا 4 هنم ربكأ نوکی هيف
 ىلإ هعوجر نم رثكأ ءاتشلا لصف ةدورب ةدش ىلإ ةصاخ ةفصب ىدملا اذه عافترا

 فيصلا لصف ةرارح ةجرد عافترا

 اهطسوو نيصلا قرش  ًاعساو ًاقاطن يمسوملا ئفادلا لدتعملا خانملا لغشيو

 يمسوملا درابلا لدتعملا خانملا قاطنو بونجلا 4 يرادملا يمسوملا خانملا قاطت نيب ام

 ةحضاو دودح عضو لهسلا نم سیٹ نكلو ؛لامشلا 2ب "دعب اميف هيلع ملكتنس يذلا"

 ةيحات نم ةيفاك تاءاصحإ دوجو مدعل ضعب نع اهضعب تاقاطنلا هذه لصفت

 نا نكمم لا نمف كلذ عمو ؛ةيئاث ةيحان نم يجيردت لکشب اهضعب ب لخادتت اهتألو

 قاطنلاو بونجلا 4ب ئفادلا لدتعملا قاطنلا نيب رلم نتسوأ هعضو يذلا دحئاب نخأن

 نم لامشلا ىلإف ؛يستجنايلا رهن عم ًامومع ىشمتي وهو ؛لامشلا # درابلا لدتعملا
 رفص نم لقأ ىلإ لدعملا ضفخني ثيحب ءاتشلا لصف  ةدوربلا دتشت رهنلا اذه
 رهش يأ 2 لدعملا طبهي نأ ردنيف هئم بونجلا ىلإ اما ءرهشألا ضعب ےب "6أ ومنلا
 .دحلا اذه ىلإ روهشلا نم

 جاتنإلاو ؛ةيعيبطلا ةيتابنلا ةايحلا لب احضاو فالتخالا اذهرثأ سكعنيو
 قطانملا 2ب ةضيرعلا قاروألا تاذ ةرضخلا ةمئاد راج شألا دوست امنيبف «يعارزلا

 نإق نارزیخلاو زوجلاو نازللاو طولبلا اهتلثمأ نمو ءرهنلا نم بونجلا ىلإ ةعقاولا

 لثم ةيضفن عاونأ اهبلغأ هضم لامشلا ىلإ ةعقاولا قطانملا ف ةدئاسلا راجشألا

 ربونصلا لشم قاروألا ةيربإ راجشأ اسهب طلتختو نادنفسألاو نيلفلاو لطسقلا

 .ناركوشلاو

 ةذس لک 4ب جتنت رهنلا نم بونجلا ىلإ ةعقاولا لوقحلا نأ دجن امنیبو

 بصقو ياشلا" لشم ةيرادملا ةبش قطانملا 2 ومنت يتلا ليصاحملا نم تالغ ثالث

 ًالوصحم الإ جتنت ال هنم لامشلا ىلإ ةعقاولا لوقحلا نأ دجت اننإف توتلاو ركسلا
 حمقلا انه عرزت يتلا ليصاحملا مهأ نمو تنس لك رثكألا ىلع نيلوصحم وأ ًادحاو
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 ببي ج ةيحانلاايفارخجلا

 لصف انه دجوي ثيح ةدرابلا ةلدتعملا ةقطنملا لیصاحم نم اهريغو لوفلاو ريعشلاو
 .ام ًاعوت لوطا دراب لصفو ًاًيبسن ريصق ومن

 اذهل لاشمک نيكنوشت ةئيدم ے راطمألاو ةرارحلا تالدعم نخأن نأ اننکمیو

 23 اهعافتراو ءاقرش 107 لوط طخو ًالامش 30ٴضرع طخ ىلع ةعقاو يهو «خعاشملا

 .رحبلا حطس نع ًارتم

 :ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا

 دتشتو هلوط دادزي ةدوريلا ديدش لصف دوجو وه ميلاقألا هذه زيمي ام مهأ

 عفتري ال لصفلا اذه یو :ةيرحبلا تارثؤملا نع ًاديعب سبايلا ب انلغوت املك هتوسق
 نم ةيسيئر عاونأ ةثالث كانهو ةیوثم 6 نع روهشلا نم رهش يأ 2 يرارحلا لدعملا
 :يهو ميلاقألا هذه

 2 ةصاخ ةفصب دجوت يهو تاراقلا برغ ل ةيرحبلا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا .1

 .ايوروأ برغ

 نم ىطسولا ءازجألا مظعم لمشت يهو ءةيراقلا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا .2

 اهيلإ لصت ناردنی يتلا ءازجألا يهو ةیلامشلا اکیرمآو ايساروأ يتلتك
 .ةيرحبلا تارثؤملا

 ج ةصاخ ةفصب لثمتت يهو تاراقلا قرش هب ةيمسوملا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا .3

 .نيصلا لامش

 :"ابوروأ برغ عون" ةيرحيلا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا

 ةيئاطيربلا رزجلاو ايوروأ برغ يه مسقلا اذه تحت لخدت يتلا ميلاقألا مهأ

 .ةيناطيربلا ايبمولوكو ةدحتملا تايالولا برغ لامشو

 قي الإ يرحبلا درابلا لدتعملا خاشملا لثمتي الف يبونجلا ةركلا فصن ےس ام

 ے٤ اصوصضخو 1ة ىز وتو اينامست ةريزج 2 مث «يليش بونج 2 ةريخص ةقطنم
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 ةیخانمہا ايفارغجلا سس سسس س

 هذه نأل ةيقيرفإ بوشج ءازجأ نم ءزج يأ 4 رهظي ال هنكلو :ةيبونجلا ةريزجلا
 .خانملا نم عونلا اذه اهيف دجوي يتلا ضورعلا ىلإ اهدادتما ےہ لصت ال ةراقلا

 ءًابیسن ضفخنم هيف ةرارحلل يوتسلا ىدملا نأ خانملا اذه صئاصخ مهأ نمو

 ىلإ یفادلا جيلخلا رايت رشأ لصي ًالثم ابوروأ يضف ؛ةرواجملا راحبلا ريثأتل ةجيتن
 .فيصلا لصف 2 اهتئفدت ىلع دعاسي امم ةراقلل ةيبرغلا لحاوسلا

 اهتإف اذهلو ؛سبايلا نم ةرارح لقأ طيحملا هايم نإف ءاتشلا لصف 4 اسا
 اذه 2 ةدئاسلا حايرلاو ةرواجملا لحاوسلا ىلع ةرارحلا ةجرد فيطلت ىلع دعاست

 تاضفخنملا ةرثك ببسب تباث ريغ اهماظن نأ الإ ةيبرغلا حايرلا يه خانملا نم عونلا
 ظحاليو «فيرخلاو ءاتشلا يلصف هب اصوصخ ءابيرقت ماعلا لوط رهظت يتلا ةيوجلا

 لخاد ذب ًاريبك ًالغوت ءاتشلا لصف ف لغوتت نأ عيطتست ال ةييرغلا حاسيرلا نأ
 ةلتك طساوأ ىلع ةزكرمتم عفترم طغض تاذ ةقطنم دوجو ببسب ؛سبايلا
 .ايساروأ

 هثع ءاتشلا لصف ب ايساروأ طساوأ ىلع طغضلا ماظن فالتخا نأ عقاولاو

 ةيبرغلا لحاوسلا ىلع بهت يتلا حايرلا هاجتاب ةريبك ةقالع هل فيصلا لصف ےب

 نوکت اهنأل ًاًييرغ هتلمج 2 حايرلا هذه ہاجتا نوكي فيصلا لصف يضف ءايوروأل
 لصفلا اذه ج اشنپ يذلا قيمعلا ضفخنملا طغضلا ريثأتب قرشلا وحن ةعفدنم

 .ايساروأ طساوأ ىلع

 طغض هلحم لحيو ىشالتي ضفخنملا طخضلا اذه نإف ءاتشلا لصف ےب امآ

 لامشلا وحت اهفارحنا ىلع لمعيو قرشلا وحن حايرلا مدقت قيرط يل فقي عفترم

 لدتعملا خانلا نم يرحبلا عوٹلا زيمتيو ةيبرغ ةيبونج نوكت اهنأ ىنعمب يقرشلا
 هراطمأ نأبو ءام ا راخب نم ةريبك تايمكب ةلمحم نوكي هءاوه نأب کلک درابلا

 كانهو «ضيرخلاو ءاتشلا يلصف # ةصاخ ةفصب رثکت اهنكلو ؛ةنسلا لوط طقست

 :راطمألا هذه نم نايسيئر ناعوت
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 و ۃةیخانطا ايفارخجلا

 حابرلا قاطن ج رشكت يتلا ةيوجلا تاضفخنملا اهببست يتلا ةيراصعإلا راطمألا .1

 الصف امهو فيرخلاو ءاتشلا يلصفراطمأ ةدايز نم ةلوئسملا يهو ءةيبرغلا

 .ةيوجلا تاضفخنلا طاشت

 ضرتعت يتلا ةعفترملا لابجلا لسالس ىلع ةرازغب طقست يهو ؛سيراضتلا راطمأ .2

 تالدعم سلب امیف «طيحملا ةيحان نم بھت يتلا ةرطمملا حایرٹا بوبه قيرط

 ةيرحبلا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا كي ةعقاولا تاطحملا ضعب ك4 راطمألاو ةرارحلا

 :يضرو

 .رحبلا حطس قوف ارتم 50 ءایرغ 6و ًالامش 53 - 'ةدنلریآ' نلبد (1

 .رحبلا عطس قوف ارتم 75 ءايرغ 38و ًالامش 45 - "استرف"ودروب (2

 .رحبلا حطس قوف ارتم 100 ,اقرش 4و ًالامش 51 - "اكيجلب" لسكورب )

( 

( 

 ايد

 .رحبلا حطس قوف ارتم 41 ءًابرغ 123و ًالامش 49 -- "ادنك”رفوكناف (4

 .رحبلا حطس قو أرتم 73 ءاقرش 171و ًابونج 46 - "ةدنليزوين' نيديتاد (5

 ةیبرغلا تاردحتملا ىلع ةصاخ ةفصب راطمألا نم عونلا اذه رثكي ًالثم ابوروأ
 ايبمولوك غب رشكيف ديدجلا ملاعلا ےۓ امأ .زليو تاعفترمو هوانيدنكسإ لاسبجل
 ردجت اسمو ةدنليزوين يتريزج 2 ةيبوتجلا ةريزجلا كبو يليش بونجو ةيناطيربلا
 ةروكذملا قطانملا ف لحاوسلا دادتما ىلع ةيلبجلا لسالسلا دوجو نأ هتظحالم
 .لدتعملا خانملا نم يرحبلا عونلا اذه حيصأ نأ هجئاتن نم ناك

 ًاًيئاجف ًاريغت خانملا ريغتي مش ةقیض ةيلحاس ةطرشأ ىلع ًاروصقم درابلا
 اذه نم يراقلا عونلا ىلإ ةرشابم لقتنت ثيح لخادلا وحن لابجلل انروبع درجمب
 لحاس ءانثتساب يبرغلا اهلامشو ابوروأ برخ مظعم 4 هدهاشن ام فالخي اذهو ؛خانملا

 دق لحاسلا ةاذاحمب ةدتمم ةمهم ةيلبج زجاوح دوجو مدع نأ دجن ثيح جيورشلا

 .ةراقلا لخاد 2 ةديعب تافاسمل ةيرحبلا تارثؤملا لغوت ىلع دعاس

 نم اهتلمج لب نوكتت اهنأ دجن ةيعيبطلا ةيتابنلا ةايحلا ىلإ انرظن اذإو
 لقا ىلإ ةرارحلا ةجرد ضافخنا ببسب ءاتشلا لصف لس اهقاروأ طقست ةيضفن تاباغ
 س سس سس و 192 سس



 ةيطاثللا اهفارختجلا سس ص سم سس

 ةيداصتقالا ةميقلا تاذ اهباشخ أب زيمتت يتلا راجشألا عاونا ضعب لمشت يهو :6 نم

 نكلو نادنفسألاو رادردلاو نازلاو ہطودبلاراجشا اهتلثمأ نمو ةريبكلا ةيلاعلا
 ةينف شئاشح اھلحم تلحو قطانملا مظعم نسم تليزا دق تاياغلا هذه نأ ظحالي

 اهيف عرزت لوقحل اهنم ةعساو قطانم تلوحت امكم ةيشاملا يعر ةفرح اهيلع موقت
 امئاد جاتحپ هنأل ًارظنف حمقلا اما ,نافوشلاو سطاطبلا لثم ةمهملا ليصاحملا ضعب

 رارضأل قطانملا هاله 2 ضرعتي هلوصحم نإف داصحلا مسوم عم قفتي فاج لصفل

 .راطمألا ةدايز ببسب تاونسلا ضعب 4 ةغلاب

 ضحب 4 ةيربونصلا تاباغلا كلذك ومنت ةيضفنلا تاباغلا ىلإ ةفاضإلابو

 نم عونلا اذهو ةيلمرلا ةيرتلا تاذ قطانملا 4. اصوصخو خانملا اذهل ةعباتلا قطانملا

 هذه ربتعتو ةدحتملا تايالولا برغ لامشو ادنكم برغ كب دئاسلا عونلا وه تاباغلا

 .ءانبلا باشخا جاتنإ ب ملاعلا قطانم ىنغأ نم قطانملا

 هب يبرغلا لحاسلا نه اندعتبا املك ًايجردت صقانتت تاباغلا نأ ظحاليو

 ےب سبتسإلا قطانم 4 امامت يفتخت نأ ثبلت ال مث شئاشحلاب طلتخت ثيح ابوروأ

 لعجی لحاسلا ةاذاحمب لابجتا لسالس دوجو ناف ةيلامشلا اكيرمأ 4 اما ,لخادلا

 يتأي يراربلا مساب انه فرعت يتلا شئاشحلا قاطن ىلإ ثاباغلا قاطن نم لاقتنالا

 .ةيخانملا لاوحألا 2 يئاجفلا ريغتلل ًاعبت ًايئاجف

 :"ابوروا قرش عون" ةيراقلا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا

 ةيلبجلا زجاوحلا انربعوأ ةييرغلا لحاوسلا نع اديعب سبايلا هب انلغوت اذإ
 داكت ال خانملا نم يراق عون ىلإ ايجيردت لصن اننإف ؛لحاوسلا هذه ءاذحب دتمت يتلا

 تاحاسم لب لٹمتی وهو هبرغلا نم وأ قرشلا نم ءاوس هيلإ لصت ةيرحبلا تارثؤملا
 ال هنإف يبوتجلا ةركلا فصن 2 امآ ةیلامشلا اكيرمأو ایساروا طساوأ نم ةعساو

 ةبضه ميلقإ اهمهأ :ةيبونجلا اكيرمأ بونج نم دج ةدودحم قطانملا 2 الإ لثمتي
 ةدع نم هفصو قبس يذلا يرحبلا عوشلا نع خانملا نم عونلا اذه فلتخيو اینوجاتب

 :اهههأ هوجو

 ل و193 هس سس



 س و ةیخانما ایفارغ+ا

 .هئاوه كم ةيوطرلا ةيمك ضافخنا (1
 .يفیصلا ةنسلا فصن ب اهبلغأ طوقسو اًيبسن راطمألا ةلق )2

 .ةرارحلا ةجردٹ يلصفلا ىدملا عافترا (3

 ميسقت نكمملا نس لعجي لكشب فيرخلاو عیبرلا يأ نييلاقتنالا نيلصفلا رصق (4

 نأ دجت الثم وسراو ةنيدم يضف ءاتشلاو فيصلا امه نینثا نيلصف ىلإ ةنسلا

 «:ليربأ رهش لدعم نع ةيوئم تاجرد 6 وحنب ديزي ويام رهشل يرارحلا لدعملا

 ںیوتکا رهش لدعم نع تاجرد سمخ وحنب ربمغون رهش لدحعم صقنیو

 فورظلا نيب ابيرقت ايئاجف نوکی لاقتنالا نأ ىرخأ ةرابعب كلذ ىنعمو
 .يوتشلا اهفصنل ةيخانملا فورظلاو يفيصلا ةنسلا فصنل ةيخانملا

 يراقلا عونلا لثمت يتلا تاطحملا ضعي 4 ةيرارحلا تالدعملا ىلإ رظنئابو

 ضفخنتت تالدمملا هذه نأ ظحالن فييكو انيفو وسراو لثم درابلا لدتعملا خانملا نم

 فیصلا رهشأ ضعب 4 عضترت اهنأو ؛دمجتلا ةجرد نود ام ىلإ ءاتشلا رهشأ ضعب 4
 تافص نم عقاولا 4 سيل ةرارحلا تاجرد ي فرطتلا اذهو ؛ةيوئم 21 نم رثكأ ىلإ

 0 ص ا ب



 ةيخانطا ايفارخجلا بمسح صحم ر س

 خاشملا مساب يراقلا عوشلا اذهل انتيمست نإف كلذلو ةيقيقحلا ةلدتعملا ميلاقألا

 .زواجتلا نم ريثك هب لدتعملا

 :یھو ةيراقلا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا تاطحم ضعب كي راطمألاو ةرارحلا تال دعم

 .رحبلا حطس قوف ًأرتم 130 ءًاقرش 21و ًالامش 54 - وسراو (1

 .رحبلا حطس قوف ارتم 180 ءاقرش 30و ًالامش 50 ~ فييك )2

 .رحبلا حطس قوف ارتم 202 ؛اقرش 16و ًالامش 48 - انیف (3

 .رحبلا عطس قوف ارتم 330 ,ايرغ 96و ًالامش 41 -- "اكسارين" اهاموأ (4

 ءازجألا ضعب ل ءاتشلا لصف 4ب ةرارحلا ةجرد ےب ضافخنالا ىلع بترتيو

 ةقطنم نم اهلوط فلتخي تارتفل راهتألا ضعب  ہایل ا دمجت سبايلا نم ةيلخادلا

 ,ةماع ةفصب قرشلا وحن سبايلا طب انلغوت املك ًالوط دادزت اهنكلو ىرخأ ىلإ
 ةعيرأ وأ عيباسأ ةثالث يلاوح اينولوك ةنيدم نع نيرلا رهن هايم دمجتت امنيبق

 بونادلا رهت نسم ىندألا ءزجلا هايم نإف ةحالملل حلاص ريغ اهلالخ رهنلا نوكي

 .ةئس لك نم عيباسأ ةتسوأ عيباسأ ةسمخ نيب ام اهلوط حوارتي ةرتفل دمجتت

 نم يتلا شئاشحلا وه يراقلا درابلا لدتعملا خانملا هب دئاسلا يتابنلا رهظملاو

 یتح ايساروأ ك قرشلا وحن انهجتا املك اًيجيردت صقانتت يهو «سبتسإلا عون
 عوشلا اذه نمض كلذك اهلخدن نأ اننكمي ةعساو ةیوارحص قطاضم ىلإ لصن
 لصف لئاوأ كي راطمألا طوقس بقع ومنلا 4 شئاشحلا ادبتو :خاشملا نم يراقلا

 رخاوأ 4 قارتحالاو لوبذلا ف ذخأت اهنكلو فيصلا لصف لالخ رمتست مث :عيبرلا
 ةبرتلاب شئاشحلا هذه اياقب طالتخا دعاسيو ةديدشلا ةرارحلا ببسي لصفلا اذه

 .اهتبوصخ ةدايز ىلإ اهيف اهللحتو

 دقف كلذ عمو ةیشاملا يمر ةفرح يه سبتسإلا قطانم هب ةدئاسلا ةفرحلاو

 تقولا 4ب سبتسإلا قطانم ربتعتو .ةيعارز لوقح ىلإ اهنم ةريبك تاحاسم تلوحت
 2ب كلذك عرزي ةرذلا نأ امك :حمقلا ةعارز لب ملاعلا قطانم ىنغأ رضاحلا

 ےسسسمسسسسمسػٛسس-[ےؾج5٘حػكسہ“-سس-س>۳ 105 سس سس سسسسسسسلل



 یم ی سسس یخاذلا ايفارغجلا

 دادزي ثیح ءاوتسالا طخل ةهجاوملا اهفارطأ ىلع او اهنم ةعساو تاح اسم

 .بطقلل ةهج اولا فارطألا 4 اهنع فيصلا لصف ةرارح دتشتو ومنلا لصف لوط

 :"نيصلا لامشو ايروك عون" ةيمسوملا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا

 خانملا نم رخآ عون تاراقلا برغ 4ب لثمتي هنأ انیار يذلا يرحبلا خانملا لباقي
 اس اذإف :حضاو لکشب يمسوملا خانملا تافصز ريت هيفو ,ةیقرشلا اهئازجأ 4 رهظي
 وا ةيراق ميلاقأ فداصن اننإف اقرش انهجتاو تاراشلا برغ 4ب ةرطمملا قطانملا انكرت

 انلصاو ام اذإو ةيلامشلا اكيرمأ كيو ايساروأ ةلتك 2 ةصاخ ةفصب لثمتت ةيوارحص
 :فیصلا لصف 4 اهرطم طقسي ميلاقأ ىلإ اًيجردت لقتنت انتإف قرشلا وحن انريس
 2 عضخت ميلاقألا هذهو سحبلا نم انبرتقا املك لاحلا ةعيبطب رطملا ديازتيو
 يداهلا نيطيحملا نس بهت يتلا ةبطرلا ةيمسوملا حايرلا ريثأتل يفيصلا ةنسلا فصن
 ىلع لصفلا اذه ف نازكرمتت نيتللا ضفخنملا طغضلا يتقطنم وحن يسلطألاو

 .ةيلامشلا اكيرمأو ايساروأ يتلتك نم :ةيلخادلا ءازجألا

 عمجتت ثيح ايسآ قرش ےب ةصاخ ةفصب ًاحضاو يمسوملا ماظنلا نوكيو
 ءرحبلا ةيحان نم بھت يتلا ةيمسوملا حايرلا ببسب فيصلا رهشأ 4 راطمألا مظعم

 ةيمسوملا حايرلا بويه ببسب ءاتشلا لصف 4 فافجلا دوسیو ةدوربلا دتشتث اسنيب

 نيسصلا لاصمش ےب ةصاخ ةفصب رهاظملا هذه لثمتنو :سبايلا لخاد نم ةیوتشلا

 اذه يب كلذك لخدت اهنأ نم مغرلا ىلعف نابايلا امأ :ایروشنم بوئجو ایروکو
 غب اهتم رثكأ نوكت اهيلع طقست يتلا ةيوتشلا راطمألا نأ الإ «خاضملا نسم عوشلا

 ةرارحلا تالدعم يلي اميفو اهنم برغلا ىلإ نابايلا رحب دوجو ببسب ةقباسلا قطانملا
 :يهو ةيمسوملا ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا 2 ةعقاولا تاطحملا شعب #راطمألاو

 .رحبلا حطس قوف ارتم 381 ءابرغ 42 -نتسوب .1

 .رحبلا حطس قوف ًارتم 44و ؛اقرش 124و الامش 42 - "ايروشنم' ندكم .2
 .رحبلا حطس قوف ارتم 37 ءافرش 127و ًالامش 39 -- "ايروك" ناسنوو .3
 .رحبلا حطس قوف ارتم 135 ؛اقرش 130و لامش 33 - يكساجات .4
 ل 196 سم



 ةلیخاذما ايفارخجلا سسس سسس

 قرش 4 هنم ريثكب ًاحوضو لقأ يمسوملا ماظنلا نإف ةيلامشلا اكيرمأ ب اما
 ًاقمع رثكا نوكي ایساروا ةلتك ىلع ضفخنملا طغضلا نأ ىلإ كلذ عجريو ءايسآ
 نأ دجن ببسلا ادهلو ةیلامشلا اكيرمأ ىلع ضفخنملا طغضلا نم ًارادحنا دشأو
 طقست اهنإ لب فيصلا لصف ىلع ةروصقم تسيل ةدحتملا تايالولا قرش راطمأ
 2 يسلطألا طيصحملا نسم ةرطمملا حايرلا بوبهل ةجيتن ءاتشلا لصف ب كلذك
 خانم نأ عقاولاو .قرشلا ىلإ برغلا نم دالبلا ربعت يتلا ةيوجلا تاضفخنملا ةمدقم

 حايرلا نإ ذإ يراقلا خانملاو يرحبلا خانملا نم ًاطیلخ ربتعي ةدحتملا تايالولا قرش
 .لخادلا نم يراقلا خانم لا رهاظم هيلإ لقنت ةدئاسلا ةيبرغلا

 بهت يتلا ةيقرشلا ةيبونجلا حايرلا ةطساوب هيلإ لصتف ةيرحبلا تارثؤملا امآ
 رھظلا فلتخي الو ةيوجلا تاضفخنملا ةمدقم هب يسلطألا طيحملا نم ًانایحا هيلع
 تاشاحلا یلع هل لياقملا خانملا 2ب هنع خانلا نم عونلا اذه 4 ةيتابنلا ةايحلل ماعلا
 ىلعو ةیعیبطلا تاتابنلا عاونأ مهأ يه ةيضفنلا تاباغلا نأ دجن اضيأ انهف :ةيبرغلا
 تاحاسم يطغت تلازام اهنإف ةريثك قطانم نس تلیزآ تاباغلا هذه نأ نم مغرلا

 تاعفترم بناوج ىلع كلذكو نابایئاو ايروشنم ا اصوصخ ؛ایسآ قرش ب ةعساو
 2 الإ رهظت ال اهنإف يبونجلا ةركلا فصن 4 اصأ ةدحتملا تايالولا قرش كب شالبألا

 ةريزجو اينوجاتب ظ ًاًيبست ةريغص تاحاسم يطغت ثیح ةيبونجلا اكيرمأ بونج
 ."وجيوفل داريت' رانلا ضرأ

 :ةدرابلا ميلاقألا



 ب لا ةيخانملا ایقازشم

 اهب دجوي يتلا ميلاقألا يه -اًئيب نأ قيس امك -- ةدرايلا ميلاقألاب دوصقملا

 لقا ىلإ هلالخ ةرارحلا ةجردل يرهشلا لدعملا ضفخني ةدوربلا دیدش ليوط لصف

 ميلاقألا هذه عقتو ؛ةنس لك نم رهشأ ةتس نيب ام هلوط حوارتيو دمجتلا ةجرد نم
 ةركلا فصن 4 ةيبرغلا حاسرلا قاطن نسم نيبطقلل ةهجاوملا فارطألا  ابئاغ

 ةركلا قصن اما ءايلعلا ضورعلا ب ًاريبك ًاعاستا سبايلا عستي ثيح يلامشلا

 ىلإ ہدادشما ےب لصي ال "ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا ءانثتساب" سبايلا نإف يبونجلا

 .خانملا اذه اهيف لثمتي يتلا ضورعلا

 ام اذإ ةدرابلا ةلدتعملا ميلاقألا قاطن ك هدوجو انظحال يتلا جردتلا نإو

 ةدرابلا ميلاقألا قاطن ذب كنذك هدوجو ظصحالن قرشلا ىلإ برغلا نسم هانعبتت

 :يه ماسقأ ۃثالث ىلإ میلاقألا هذه مسقن نأ عيطتسن اننأ كلذ ىنعمو

 ,ةيلامشلا اكيرمأ برغ لامشو ابوروا برخ لامش غ ةيرحبلا ةدرابلا ميلاقألا

 تارثؤملا اهيلإ لصت ال يتلا ةيلخادلا ءازجألا # ءةيراقلا ةدرابلا ميلاقألا .2

 .ةيرحبلا

 .ايسآ قرش ب ةيمسوملا ةدرابلا ميلاقألا .3

 :"جيورنلا عون" ةيرحبلا ةدرابلا ميلاقألا

 يلحاس قاطن 4 يرحبلا درابلا خانملا لثمتي جیورٹلا لحاوس ىلإ ةفاضإلاب
 2 خانملا اذهل نيتعباتلا نيتقطنملا اتلك 4ب ظحاليو ؛ادنك برغو اکسالا  قيض
 ًاييرقت عاطقنا نودب دتمت ةعفترم ةيلبج تاقاطن كانه نأ ةيلامشلا اكيرمأو ایوروا

 دراسلا خاتللا نم يرحبلا عوشلا عبصا نأ كلذ ىلع بترت دقو ؛لحاسلا ءاذحب

 ام اذإف ؛لابجلا نم يبرغلا بناجلا ل دج قيض يلحاس طيرش ىلع ًاروصقم
 خانملل رشا يأ هيف رهظي داكي ال ًاّيخانم ًاعون دجن اننإف يقرشلا اهبناج ىلإ انلقتنا
 .يراقلا درابلا خانملا مساب فرعي يذلا وه ريخألا عونلا اذهو ؛يرحبلا

 س ا لس



 ةيخانما ايفارخجلا همس سس .سس سس سس
 اذإ ايبسن لدتعم اهءاتش نأ ةيرحبلا ةدرابلا ميلاقألا هب زيمتت ام مها نمو

 لدعملا ضفخني ال ًالثم جيورنلا لحاس ىلعف ۃدرایٹا ميلاقألا نم اهريغب اهاتراق ام

 جيلخلا رايت نا ف. کش الو :دمجتلا ةجرد نم ءاتشلا رهشأ نم رهش يأ يل يرارحلا
 نروق اس اذإ لحاسلا اذه هب عتمتي يذلا يبسنلا ءفدلا 4 ًايساسأ ًالماع ريتعي
 هذهو ؛ًابيرقت ًالامش 67 ضرع طخ ىتح رهظي يذلا ءفدلا وهو ةیلخادلا ءازجألاب
 2 جيورنلا لحاس لوط ىلع فقوتت ال ةحالملا نأ يهو اًدج ةريبك ةدئاف اهل ةرهاظلا
 ثيح اكسالاو ادنك لحاس ىلع كلذك ةرهاظلا سفن رركتتو ؛روهشلا نم رهش يأ

 روهشلا نم رهش يا 2 ضفخني ال ةرارحلا ةجردل ءيرهشلا لدعملا نأ ًاضيأ انه دجن
 ضرم طخ ىتح ةدتمملا ةقطنملا ءازجأ عيمج ےل كلذو ہدمجتلا ةجرد نم لقأ ىلإ
 ةدباقملا ةقطنملل يلامشلا دحلا نم ابيرقت تاجرد 10 وحنب بونجلا ىلإ الامش 52'
 ةئفدت ىلع دعاسي يذلا وه ْئفادلا جيلخلا رايت نأ امكو ؛جييورنلا لحاس ىلع اهل
 يذلا وه "وفيسوريك" ئفادلا يلامشلا يداهلا طيحملا رايت نإف ريخألا لحاسلا اذه

 اذه نأ ظحالن نأ بجي نکلو ءاكسالأو ادنكل ةيبرغلا لحاوسلا ةئفدت ىلع دعاسي
 ولو داعتبالا درجمب دتشت ةدوربلا نأو دج قيض يلحاس طيرش ىلع روصقم ءفدلا

 حوارتی امب ناجلخلا سوءر دنع ضفخنت دق ةرارحلا ةجرد نإ ىتح ںحیلا نع ًاليلق
 كلذلتو «ناجلخلا هذه سفن لخادم دنع هيلع يه امع ةیوئم تاجرد 6و 3 نيب

 نوكت يذلا تقولا ف جولثلاب ةاطغم ًانايحأ نوكت ناجلخلا سوءر نأ دجن ام اريثكف
 .ةحالملل ةحوتفم اهلخادم هيف

 ىلع عزوم هنأ ظحالنف درابلا خانم لا نم يرحبلا عونلا اذه 2 رطملا نع اما

 دايدزا ببسب ءاتشلاو فيرخلا يلصف ےب ةصاخ ةفصب رثكي هنكلو ةنسلا رهشأ عيمج

 نمو ؛عيبرلاو فيصلا يلصف لب هنع نيكصفلا نيذه 2 ةيوجلا تاضفخنملا طاشن

 تارايتلا هايم ىلع رمت ةيبرغلا حايرلا نأ کلک ر اطمألا ةرثك ىلع دعاسی ام مهأ
 مظعمو اهممق نوكت يتلا لابجلاب مدطصتف لحاسلا ىلإ اھٹوصو لبق ةئفادلا
 ريغ نم ربتعي لابجلا تاردحنم ىلع جولثلا هذه دوجوو :ديلجلاب ةاطغم اهتاردحنم
 .کٹڈل اعبترطملا ةيمك ةدايزو فثكتلا ثودح ىلع ادعاسم الماع كش

 ڪڪ بجو ارو ج



 ج ا اَمارففا

 اًيجيردت صقانتت راطمألا ةيمك نأ اهيلإ ةراشإلا ردجت يتلا تارهاظلا نمو
 نم كحلذ عبتي امو ءاوھٹا ةدورب ةدايز ىلإ كلذ عجريو ,لامشلا وحن اندعتبا املك

 مظعم نإف فيصلا لصف ةدورب ةدشل ًارظنو ءاملاراخب لمح ىلع هتردقم ب صقانت
 تاعفترملا ممق ىلع مكارتت جولث لكش ىلع ابلاغ نوكت هلالخ طقست يتلاراطمألا

 .لامشلا © ًاصوصخ ةكيمس تاقبط قطانملا ضعب هب اهنم نوكتتو اهتاردحنم يلعو

 جيورنلا تاعفترم ىلع مئادلا جلثلا طخ ىوتسم ىلإ انه ريشن نأ اننكميو

 ضعب ب طبهي دق كلذ عم هنكلو ؛لامشلا ےس رتم 1400 نيب ام ًامومع حوارتیو

 .ًارتم 50 يلاوح ىوتسم ىلإ ةفرطتملا ةيلامشلا قطانثا

 تاباغ نم ةصاخ ةفصب نوكتتف خانلا اذه 4 ةيعيبطلا ةيتابنلا ةايحلا امآ

 نأ ظصحالي نكلو ةيضفلا تاباغلا ضعب ًانايحأ اهللختت ةرضخلا ةمئاد ةیریونص

 2 ومنت يتلا تاباغلا نم ريثكب اهراجشأ ةماخض و اهتفاثكم نم لقأ تاباغلا هذه

 هذه يفق ؛سبايلل ةيبرغلا تافاحلا ىلع اهنم بونجلا ىلإ ةدتمملا درابلا لدتعملا خانملا

 .درابلا خاتملا 4 اهنم اددعت رثكأ ةيضفنلا راجشألا نم عاونأ دجوت ةريخألا تاباغلا

 :"ايربيس عون" ةيراقلا ةدرابلا ميلاقألا

 ءاتشلا لصف 4 اهدوست يتلا ةديدشلا ةدوربلا نأ ميلاقألا هذه زيمي ام مهأ

 تارثؤملا لوصو نود لوحي يذلا عفترملا طغضلا نسم قاطن نوكت اهيلع بترتی

 نأ امك ةييرخلا حايرلا اهلمحت يتلا تارثؤملا يهو «برغلا ةيحان نم اهيلإ ةيرحبلا
 نأل ءازجألا هذه یٹإ لصي نأ كلذك عيطتسي ال قرشلا ب ةعقاولا تاطيحملا ریثات

 .سبايلا نع ًاديعب اهدرط ىلع لمعت رحبلا ىلإ ةراقلا نم جرخت يتلا ةيوتشلا حايرلا

 نكلو ادنكو ايساروأ لامش ب ةعساو قطانم لب خانملا نم عونلا اذه رهظيو
 يقف ءادنك  هنم ةوسق دشأ نوكي اهيف درابلا حانملا نإف ؛ايساروأ ةلتك عاستال ًارظت

 لقا ىلإ قطانملا ضعب 4ب ضفخني ةرارحلا ةجردل يرهشلا لدعملا نأ دجن ؛ايريبيس
 مسا اهيلع قلطي يتلا كستايوخرف ةقطنم هب لاحلا يه امك ةيونم 50 - نم
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 ةیخانما ايفارغجلا سس
 نم ةقطنم يا لب ةداع ضفخني ال يرهشلا لدعملا نإف ادنك ےس امأ ةدوربلا بطق
 ,ةیوئم 30 - نم لقأ ىلإ قطانملا

ag eےہ ریٹس  

 لصف لب ةدوربلا ةأطو دتشتو ةرارحلا ةجرد صقانتت نأ يعيبطلا نمو
 ظحالن نأ اننكميو ةیبرغلا لحاوسلا نع ًاديعب سبايلا هب انلغوت املك ءاتشلا
 ضرع طوطخ ىلع ةعقاولا تاطحملا ضعب £ ةرارحلا تالدعم اشراق ام اذإ كلذ
 ةيوئم 3 وه نجرب ةنيدم ف رياني رهش ةرارح ةجرد لدعم نأ دجن امنيبف ةيراقتم
 ے 19و دارجننل ۓ 9و يكنسله 7# -و ولسوأ لب 4 - ىلإ ضفخني هنأ دجن
 هده سفت كردست نأ اننكميو 01611851 کسنمکیلوا ےب 35و كسلوبوت
 ريانيرهشل ًالثم ةيوئم 6 ةرارح طخ دادتما ىلإ انرظن اذإ ىرخأ ةقيرطب ةقيقحلا
 ينحني مث جيورشلا لحاس ىلع ًالامش 70 ضرع طخ دنع أدبي هنأ دجن ثيح

 يلاوح ىلإ ايريبيس ف لصي ىتح قرشلا وحن انهجتا املك بونجلا وحن ًايجيردت
 .الامش 45 ضرع طخ

 ًالدتعم وأ ًائفاد ربتعی فيصلا نإف لكشلا اذهب ةدوربلا ديدش ءاتشلا نوكو
 نوكيو ياسا نم ريتك 80 نم ويلوي رهش لدعم ديزي ثیح ةماع ةفصب
 ةسيدم نفقا رقت ايئاجف ءاتشلا فورظو فيسصلا فورط يمان لاقل

 ةیوئم 2 يع 13 - نم ةرارحلا ةجرد لدعم عفتري ًالثم كسنايوخرف
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 نم يراقلا عونلا اذه جب نوكي ةرارحلل يونسلا ىدملا نأ حضاولا نمو ںیوتکا كي

 .ةيبرغلا لحاوسلا ىلع هنم ربکا خانملا

 أمات ًافالتخا ةرارحلا ةجرد 4 فالتخالا اذه ببسب ةيتابنلا ةايحلا فلتختو

 فيصلا لصف لب نوكت ضرألا نأ دجن امنیبف ؛ءاتشلا لصف ب اهنع فيصلا لصق 4

 نم ةقبطب ةاطغم ءاتشلا 2 نوكت اهنأ دجن هبلاحطلاو باشعألا نم ءاطغب ةوسكم

 .جلثلا

 ديزت ال اهنإ ذإ يرحبلا خانملا راطمأ نم ريثكب لقاف خانملا اذه راطمأ امأ

 مدعنت داكت ىتح ًاقرش انھجتا املك ًاًيجيردت صقانتت يهو ؛ارتميتنس 45 ىلع ًابلاغ

 طقاستلا رثكيو «؛ةعساو ةيوارحص هبشو ةيوارحص قطانم هلغشت يذلا ايسآ طسو ب

 صضافخنالا نإف يوتشلا اهفصن 2 امأ ؛يفيصلا ةنسلا فصن 4 ةصاخ ةفصب

 عمو ؛ءاملا راخب نم ةريبك تایمک لمحب ءاوهلل حمسي ال ةرارحلا ةجرد 4. ديدشلا

 ,جلڈ لكش ىلع ةداع نوكي هنكلو :لصفلا اذه 2 رثكي طقاستلا نإف كلذ

 ةيوجلا تاضفخنلاب نايحألا ضعب 2 سبایلا نم ةيلخادلا قطانملا رثأتتو

 ازكرمتم نوكي يذلا عضترملا طغضلا قاطن ةقرتخم برغلا ةيحان نم لصت يتلا
 ةيبطق فصاوع تاضفخنملا هذه ةرخؤم كب بسهتو ؛ءءاتشلا لصف ب سبايلا یلاع

 ضفخنتو ؛ةعاسلا 4ب ًارتموليك 90و 75 نيب ام ءاهتعرس غلبت دج ةدوربلا ةديدش
 يه حايرلا هذه ؛دمجتلا ةجرد تحت ةجرد 15و 10 وحنب اهيوبه دنع ةرارحلا ةجرد

 مسا ةدحتملا تايالولاو ادنك كو 311130 ناروبلا مسا ايسور 4 اهيلع قلطی يتلا

 لكشب اسإ جلثلا نم ڈریبکم ريداقمب ةلمحم حايرلا هذه نوكت ام اريثكو 8112290

 نم كش ريغ نم ديزي جلثلا اذه دوجوو ؛:ةريغص تارك لكسشب وأ ةقيقد تابیبح

 .ةايحلا ىلع اهرطخ

 لوا ةرارحلا ةجرد بسح ىلع يريبيسلا خاسملا  ةیتابنلا ةايحلا فلتختو

 ومنت ًارتميتنس 25 ىلع لدعملا ديزي امثيحف ءایئاث طقاستلا ةيمك بسح ىلعو
 ' يتابثلا رهظملا نإف كلذ نع راطمألا تلق اذإ امآ :ةرضخلا ةمئاد ةيريونص تاباغ
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 ةیخانما اهقارخجلا للسلم ا ص سس

 يطفتو ؛طقف ومنلا لصف لالخ ومنت رمعلا ةريصق شئاشح نع ةرابع نوكي دئاسلا

 ايريبيس ربع ًابيرقت عاطقتا نودب دنمي ًاقاطن رضاحلا تقولا 4ب ةيربونصلا تاباخلا

 :ديدجلا ملاعلا ےب اكسالا ءازجا ضعبو ادنك ربع كلذكو ميدقلا ملاعلا ےب

 لوط مش ةرارحلا ةجرد عافترا نإف قاطنلا اذه ف ومنلا لصف رصق نم مغرلا ىلعف
 ناربتعي لصفلا اذه رهشأ لالخ سمشلا ءوض ةدايز نم اهعبتي امو ناهنلا تاعاس

 قطاشملا تالغ ضعب ةعارز ىلع كلذكدو «تاباغلا ومن ىلع نادعاسي نيمهم نيلماع

 .قاطنلا اذه ےب حمقلا لثم ةلدتعملا

 يتلا ةريصقلا عاوتألا نم اهمظعم انه ومنت يتلا تاباغلا نأ ظحالی نكلو

 ءابنلا لامعأل اهباشخأ ةيحالص ثيح نم ةريبك ةيداصتقا ةميق اهراجشأل تسيل
 ءايريبيس كل عوشلا اذه نم يتلا تاباغلا ىلع "اجياتلا" مسا قلطيو .كلذ هباش امو

 ىتح ًالامش انهجتا املك اھماجحا صقانتت امك راجشألا ةفاثك صقانتتو
 فارطألا ىلع كل ذك صقانتت راجشألا نأ امك ءاردنتلا ميلقإ امامت يفتخت

 ىلإ لصن ىتح ةيئامشلا اكيرمأ بلقو ايسآ بلق وحن ابونج انرس املك ةيبونجلا

 .يراقلا لدتعملا خانملا اهب زيمتي يتلا «يراربلاو سبتسإلا قطانم

 :"ايروشنم عون" ةيمسوملا ةدرايلا ميئاقألا

 نأل ةيراقلا ةدرابلا ميلاقألا 2 اهنع میئاقألا هذه جب ءاتشلا ةلاح فلتخت ال

 حايرلا هيلإ لمحت يتلا ةيراقلا تارثؤملل ًاعضاخ لصفلا اذه ےب نوكي تاراقلا قرش

 ىلإ يدؤت اهنأ ةجردل ةدوربلا ةديدش ةفاج حاير يهو ؛سبايلا نم ةيجراخلا ةيمسوملا

 ةجرد طبهتو ةنس لك نم رهشأ ةتسو ةسمخ نيب حوارتت ةرتفل راهنألا هايم دمجت

 ةوسق 4ب ديزي اممو ةيوئم 15 ىلإ ايروشنم لاصش لشم قطانملا ضعب # ةرارمحلا

 ىلإ برقا ةديدش ًاحاير ابلاغ نوكت ةراقلا نم ةجراخلا ةيمسوملا حايرلا نأ ةدوربلا
 .اهتوق ےل فصاوعلا

 ميلاقألا نع ةيمسوملا ةدرابلا ميلاقألا زيمي يذلا وهف فيصلا لصف اما

 ةيحاذ نم لصفلا اذه 4ب ىلوألا ىلع بهت حايرلا نأل ؛سبايلا لخاد كم اهل ةلباقملا
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 ةيمك غلبتو ةبوطرو راطمأ نم اهبحاصي امب ةيرحبلا تارثؤملا اهيلإ ةلماح رحبلا
 ايجيردت صقانتت نكلو رتمیتنس 100 يلاوح اهطسوتم ےب لحاوسلا ىلع رطملا
 ربمتبس رهش 4 يهتئيو ويام رهش 2 ةداع رطملا مسوم ادبيو ءًايرغ انهجتا املك
 رهشأ ةيقبب تنروق ام اذإ اهترارح ةجرد عافتراب كلذك فيصلا لصف رھشآ زيمتتو
 نخایو :لیربإ رهش نم ءادتبا ةعرسب عاضترالا 2 ةرارحلا ةجرد نخأت ثيح ةنسلا
 حمقلا اهمهأو ليصاحملا ةعارز هيف أدبت يذلا تقولا وه اذهو ناهصنالا ےب ديلجلا

 .ریعشلاو

 ضعب 2 تارتميتتسلابراطمألا تالدعمو ةیوثلا تاجردلاب ةرارحلا تالدعم

 :يهو ةدرابلا ميلاقألا ي ةعقاولا تاطحملا

 چیورٹلا برغ ب نجرب ةنيدم اهلثمتو 'جيورنلا عون" ةيرحبلا ةدرابلا ميئاقألا .أ

 .اكسالا برغ بونج 2 كايدوك ةنيدمو

 وکسومو كسمت ةنيدم اهلثمتو "ايريبيس عون" ةيراقلا ةدرابلا ميئاقألا .ب

 ."ادنك لب ايوتينام ةيالو ل" جبينيوو
 کتسوفیدالف ةئيدم اهلثمتو "ايروشنم عون" ةيمسوملا ةدرابلا ميلاقألا .ج

 ."ارتم22" اقرش 0 ڈو الامش "60 نجرب

 ."نارتم" اقرش ۶37و الامش 58 كايدوك

 ."ارتم 146" اقرش 37و الامش 56° وكسوم

 ."ارتم 120" اقرش 5 78و الامش 257 كسمت

 ."ارتم 232" ايرغ ۶97 ءالامش ”50 جيبنيو

 ."ارتم 15" اقرش ' 132و الامش ۶43 كوتفسیدالق
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 :ةيبطقلا ميلاقألا

 يه -هحرش قبس يذلا انميسقت بسح ىلع - ميلاقألا هذهب دوصقلا
 ج2 دمجتلا نود ام ىلإ اهيف ةرارحلا ةجردل يرهشلا لدعملا ضفخني يتلا ميلاقألا

 ةركلا فصن نم ايلعلا ضورعلا ےب ميلاقألا هذه بلغأ دجوتو ةنسلا روهش مظعم
 قفتيو :ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا الإ اهلثمت الف يبونجلا فصنلا 4 امأ ؛يلامشلا

 فصنلا 2 اما ءابيرقت ابونج ۶55 ضرع طخ عم فصنلا اذه إب يلامشلا اهدح
 ميلاقألل يبونجلا دحلا نإف ًاديدش ًاطالتخا ءاملاب سبايلا طالتخال ًارظنف يلامشلا
 تارثؤملل ةبسنلاب عقولا بسح ىلع بونجلا وحن وأ لامشلا وحن فرحني ةيبطقلا
 خاشملٹ يبوشجلا دحلا نأ ظحالن اكسالا لحاسو جيورشلا لحاس ىلعف ؛ةيرحبلا

 ع لاحلا فالخب كلذو :ةئفادلا ةيرحبلا تارايتلا ريثآتب ًالامش فرحني يبطقلا

 هيف لخدتل بونجلا وحن دحلا اذه فرحني ثيح سبايلا نم ةيلخادلا ءازجألا

 رمت يتلا ةدراسلا تارایتلا دعاست امك ءادنكو ايسور لامش ل ةعساو قطاشم

 لكشب بوتجلا وحن دحل اذه عفد ىلع ةيلامشلا اكيرمأو ايسآل ةيقرشلا لحاوسلاب

 .لحاسلا اذه لوط ىلع حضاو

 :امه نيمسق ىلإ ةرارحلا ةجرد ساسأ ىلع ةيبطقلا ميلاقألا مسقت نأ اتنكميو

 ىلإ ريصقلا فيصلا لصف 4# ةرارحلا ةجرد لدعم عفترپ اهيفو ءاردنتلا قطانم .1

 ضعب نم نوكتت ةريقف ةيتابن ةايح ومئب حمسي امم ؛ءدمجتلا ةجرد قوش ام

 .ةيرهزلا تاتابنلاو شئاشحلا

 نع روهشلا نم رهش يأ ےب ةرارحلا ةجرد عضترت ال اهيفو مئادلا جلثلا قطانم .2

 الو ةنسلا لوط :دیلجلاب ىطغم نوكي ضرألا حطس نإف كلذلو ؛دمجتلا ةجرد

 ةايحلا رهاظم نم ركذلا قحتست رهاظم اهب دجوت

 لوطو ليللا لوط نيب قرفلا نأ ًامومع ةيبطقلا ميلاقألا زيمي ام مهأ نمو
 ىلإ مسقنت ةتسلا نأ دجت انهو هيطقلا وحن انهجتا املك اريثك دادزيراهنلا

 ةباثمب فيصلا لصف وهو امهدحأ نوكيو ؛رهشأ ةتس امهنم لك لوط غلبي نيلصف
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 س ڈةویخاڈلا ایناوخؤلا

 ليدل لوط یصقا وه عقاولا ےل اذهو ءاقلطم هئانثا اف سمشلا رھظت ال ليوط لیٹ

 اًيجيردت يفیصلا راھٹلا لوطو يوتشلا لیللا لوط صقانتيو ناهنلل لوط ىصقأو
 نأ دجن ةيبطقلا ةرئادلا ىلإ انلصو ام اذإ ىتح ءاوتسالا طخ ةيحان انهجتا املك

 امويو ؛ةعاس 24 ةدمل هئانخا ال ةقرشم سمشلا لظت "وينوي 21" 2 ًادحاو اموی كانه

 .ةعاس 24 ةدمل سمشلا هيف قرشت ال "ربمسيد 22" ًادحاو

 امك ؛ليوطلا ءاتشلا لصف 2 جولثلاب اهلك ةيبطقلا ميلاقألا ىطختتو

 راهصنالا يب جولثلا تنخأ فيصلا لصف أدب ام اذإف ريبك قمع یتح ةبرتلا دمجتت

 امأ ةيرتلا نم ةيحطسلا ةقبطلا ىلع اروصقم نوكي راهصتالا اذه نكلو ءطبب
 يلي اميف ؛اهراهصنال هترارحو فیصلا لصف لوط يفكي الف ىلغسلا تاقبطلا

 .ةيبطقلا ميلاقألا هس ةعقاولا تاطحملا نم نيتطحم ےس طقاستلاو ةرارحلا تالدعم

 .رحبلا حطس قوفراتما 10 ءاقرش "31و ًالامش 70° - "جيورنلا"ودراف .1
 .رحبلا حطس قوفراتمأ 7 ءايرغ "45و ًالامش ٭61 - ةيبونجلا ينكروأ .2

 يفكي لصفلا اذه يل سمشلا ةعشأ هيبست يذلا ءفدلا نإف كلذ عسو

 كلذ «ديلجلا راهصتا بقع ةعرسب ومنلا كي ادبت يتلا باشعألا ضعب روهظل

 اههايم دمجتت ىتح رمتست يتلا تاعقنتسملا نم ريثك هببسي نوكتت يذلا راھصنالا

 لثم ةيئاملا باشعألا ضعب تاعقتتسملا هذه ب ومنتو ءاتشلا لصف ےي يرخأ ةرم

 .اشاحلاو رحبلا شئاشح

 ةيجلث تارولب نم ابلاغ نوکتتو ةماع ةفصب ةليلقف يبطقلا خانملاراطمأ امأ

 نم اًيوئس اهنم طقسي ام لدعم حوارتيو ؛ضرألا حطس ىلع اهطوقس دعب مكارتت
 .ارتميتنس70 ىلإ 0
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 ةیخانما ايقاربغجلا nQ سس سستم

 :ةيوارحصلا ميلاقألا

 :اهماسقأو اهدودح

 يه فورعم وه امك يوارحصلا خانم اهيزيمتي يتلا ةيسيئرلا ةفصلا نإ

 ثيح نم ركذت ةميق اهل ةيعيبط ةيتابن ةايح روهظب حمست ال ةجردب راطمألا ةلق
 يأ مايقل وأ ؛ةروهشملا ةيداصتقالا ضارغألا aa يأل وأ يعرلل اهتيحالص

 ءاوس «يرلا لئاسو مادختسا نكمي امثيح الإ رارقتسالاو ةعارزلا عاونأ نم عوت

 نسم ةیوارحصلا قطانملا ىلإ لصت دق يتلاراهنألا هايم وأ ةيفوجلا هايملا ةطساوب

 لب ؛امامتراطمألا ةميدع تسيل يراحصلا نأ ظحاليو ءاهل ةرواجملا ةرطمملا ميلاقألا

 بلاغ يتأت يتلاراطمألا ضعب طوقسل ًأدج ةدعابتم تارتف ۓ ولو ضرعتت اهنإ
 يأ ىلع كانهو ةفراج لويس ثودح اهيلع بترتي دق ديدش دمر فصاوع عم نايحألا
 اذه نكلو «يوارحصلا خانملا ك طقست يتلا ةيوئسلا رطملا ةيمكل ىلعأ دح لاح

 خانملا اهب زيمتي يتلا فاضجلا ةلاح نأل ؛ميلاقألا عيمج 4 ًادحاو سیل دحلا

 ىلع كلذك فقوتت اهنإ لب بسحف راطمألا ةيمك ىلع فشوتت ال يوارحصلا
 ةيلعفلا ةميقلا ديدحت ل ريبك لخد اهل يتلا ةرارحلا ةجرد اهمهأ ىرخأ لماوع

 ًارتميتنس 5 ىلع طقاستلا ةيمك ديزت نأردني ًالثم اردنتلا ميلاقأ يضف راطمألل

 ةيرتلا نأل ةفاجلا ميلاقألا نم ربتعت ال ميلاقألا هده نإف كلذ عمو ةنسلا خل

 ف ةدمجتم نوكت اهنإ ثيح فيصلا لصف 4 هايملاب ةعبشم لظت اهيف ةيحطسلا
 ينحمو ؛ةيجلث تارولب نع ةرابع ميلاقألا هذه هب طقاستلا نوكيو ةنسلا رهشأ مظعم

 نطابلا وحن برستلاب وأ ضرألا عطس قوفرادحتالاب ءاوس عيضت ال هايملا نأ اذه

 كلذب لوحتو ةدمجتم ةبرتلا نم ىلفسلا تاقبطلا لظت فيصلا لصف ل یتحو
 ةمثو ؛نطابلا وحن ديلجلا راهصنال ةجيتن حطسلا ىلع عمجتت يتلا هايملا برست نود
 ًامومع ديزت ال ايلارتسا برغ قطانم ضعب 4ب طقست يتلا رطملا ةيمك نآرخآ لاثم

 طوقس نأل قطانملا هذه لب دوجت حمقلا ةعارز نإف كلذ عمو ؛ارتميتتس 25 ىلع
 اذإ ًاصوصخ هايملل ةجاحلا دشا ذل. تابنلا اهيف نوكي يتلا ةرتفلا عم قفتيراطمألا

 .ىرخأ ىلإ ةئس نم ًاحضاو اريغت ريغتي الرطملا اذه طوقس داعيم نأ انظحال
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 كلا ا

 قطانملا ضعب ب طقست يتلارطملا ةيمك نأ دجن كلذ نم سكعلا ىلعو
 دودح ىلع لاحلا يه امك ءًارتمیتنس 50 يلاوح ىلإ لصت دق ةراحلا ةيوارحصلا

 ةجيتن رخبتلاب عيضت ةيمكلا هذه مظحم نإف كلذ عمو :ةيقيرفإ 4ب انافسلا

 .رطملا طوقس لصفو وهو فيصلا لصف  ةرارحلا ةجرد دادتشال

 ًاقيقد اًيعيبط اساسا اهتاذ دح ۓۓ ربتعت 3 ال رطملا ةيمك نأ دجن اذكهو

 ميلقإ يأ ىلع هتطساوب مكحلا نكمي رهظم لضفأ نكلو ؛يوارحصلا خانملا ديدحتل

 تاتابنلا هذه نأل ؛ميلقإلا اذه يب رهظت يتلا ةيعيبطلا تاتابنلا وه يوارحص هنأب

 .راطمألل ةيلعفلا ةميقال سايقم ريخ ربتعت

 لسماعم ساسأ ىلع يوارحصلا غاشملا ددحتس انثأ امنركذ نأ قبس دقو

 لقت يتلا ميلاقألا 2 دجوت يراحصلا نأ ىرخأ ةرابعب هانعمو ء9 + ح = م فافجلا

 اهيلإ ًافاضم ةيوثملا ةرارحلا ةجرد لدعم نع "تارتميتنسلاب" رطلا ةيمك اهيف
 .9 وه تباث لماعم

 دح يوارحصلا خانملل دجوي ال هنأ حضاولا نمق ةرارحلا ةجرد ثيح نم امأ

 چی امب ةيرارحلا ميلاقألا نم ميلقإ يأ دجوت نأ نكمي يراحصلاف نيعم يرارح
 يراحضلا نم اًضاخ ًاعون لثمت اهتأ انركذ نأ قبس يتلا ةيبطقلا ميلاقألا كلذ

 انلضف انذأ الول ةيوارحصلا ميلاقألا نمض ميلاقألا هذه سردن نأ نكمملا نم ناكو

 ًامئاق ًاعوت تقولا سفن 4 ربتحت اهنأل ةماعلا ةيخانملا ميلاقألا ةياهن 4 اهسردن نأ

 ام اذإف ةماعلا ةيخانملا تاقاطنلا عم ىشمتي عون وهو :ةيخانملا ميلاقألا نم هتاذب

 ةيوارحصلا ميلاقألا نأ ظحالن -ةيبطقلا ميلاقألا - ميلاقألا هذه نع رظنلا انفرص

 كرتشت :ةدرابلا ضورعلا كك اهنم دجوی ام وأ ةراحلا ضورعلا  .دجوي ام اهنم ءاوس

 :امھ نيتيساسأ نیتفص ےس اهلك

 ےل ًاصوضخ ءادج عفترم اعيمج اهيف ةرارحلل يمويلاو ؛يونسلا ىدملا نأ .1
 26 نع اهبلغأ 4 ةرارحلل يوئسلا ىدملا ديزي يتلا ةدرابلاو ةلدتعملا يراحصلا

 سىس بسسس ميسم. () 33 سکس ےس سسسس سس



 ةيخانطلا ايفارخجلا سسس ل  س-.---

 نیب ريبك قرف كانه سیلو ةرارحلا ديدش ًاعيمج اهيف فيصلا لصف نأ .2
 يراحص يضف (ةيحانلا هده نم ةدرابلا وأ ةلدتعملا يراحصلاو ةراحلا يراحصلا

 ويلوي رهش ةرارح ةجرد لدعم لصي اهنم ةيلامشلا فارطألا ےل ىتح ايسآ طسو

 ىربكلا ءارحصلا ۓ هدجن يذلا لدعملا سفن وهو ؛ةيوئم 50 ىلإ نكامألا ل
 اكيرما وأ ايسآ طسو يراحص 4 لجست يتلا ىمظعلا ةياهنلا نأ امك .ًامومع

 وهو ىربكلا ءارحصلا 2 هيلإ عفترت يذلا لدعملا سفن ىلإ عضترت دق ةيلامشلا

 ملاعلا 4 تلجس ةرارح تاجرد ىلعأ نأ ىلع تاءاصحإلا تلد دقو :ةيوئم 5

 ضرع طخ ىلع اینروفیلاکب توملا يداو مساب فورعملا يداولا هب تناك هلك

 .ءاوتسالا طخ لامش 6

 ةيوارحصلا ميلاقألا نيب دجوي هتأ انيأر يذلا هباشتلا نم مغرلا ىلع نكلو

 تافالتخا دوجو ىلع لدت ءاتشلا لصفل ةيرارحلا تالدعملا نإف فيصلا لصف

 ضورعلا 4 ةعقاولا يراحصلاو ةراحلا ضورعلا 4 ةعقاولا يراحصلا نيب ةحضاو

 نم ددع .رياني رهشل ةيرارحلا تالدعملا ًالثم اندخأ اذإف ةدرابلا وأ ةلدتعملا
 24و 6 نيب ام حوارتت ةفلتخم ضرع طوطخ ىلع ةعقاولا ةيوارحصلا نكامألا

 سسألا حلصا يه ءاتشلا لصفل ةيرارحلا تالدعملا نأ یرن انئإف ببسلا اڈھٹو ءةيوقم

 اذه ىلعو ةيسيئرلا هعاونا ىلإ يوارحصلا خانملا ميسقتل اهيلع دامتعالا نكمي يتلا

 قبس يذلا يبطقلا عونلا ريغ" عاونأ ةشالث ىلإ يراحصلا مسقن نأ اننکمپ ساسألا

 ۱ :يهو "هيلع مالكلا

 نع روهشلا نم رهش يأ هب يرارحلا لدعملا ضفخني ال اهيفو قراح يراحص .1

 ۱ ."ف55.4أ ةيوئم 13

 6 نع روهشلا نم رهش يأ  لدعملا ضفخني ال اهيفو ةلدتعم يراحص .2

 .ةيوثم

 .دمجتلا ةجرد نع روهشلا ضعب ب لدعملا ضفخني اهيفو ةدراب يراحص .3
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 ب م ب سس يس ب بس يي و يخذل ايفازخملا

 :ةراحلا يراحملا

 ۃریزجلا هبش ےب اهدادتماو ةیقیرطإی ىربكلا ءارحصلا نأ ب کش نم سيل

 ثخ نم اھم يراحصلا مظعأ لب ؛ةراحلا يراحصلا مظعأ يه ايسآ برغب ةيدرحلا

 نمض لخ۔دتو ةعیرلا لايمألا نم نییالم ةثالث ىلع ديزت اهتحاسم نإ ثیح ؛عاستالا

 مكث ةيقيرفإ بونج 4 يراهلك ءارحصو ايبيمان ءارحص كل ذكم ةراحلا يراحصلا

 اكيرمأ © انوزيرآو كيسكملا يراحصو ءايلارتسا ةراق مظعم لغشت يتلا يراحصلا

 .ةييونحلا اكيرمأ برغ ےس اماكثأ ءارحصو ةيلامشلا

 ةفصب عستت اهنأ ظحالن يراحصلا هذه عيزوت ىلع ةماع ةرظن انيقلا اذإو

 نيتراسقلا نيتاه نأ وه كلذ ذي ببسلاو ءایلارتسا یو ةيقيرفإ لامش ب ةصاخ
 ةلتكب ةيقيرفإ لاصتا نأ كي كش الو ةیرادلا ضورعلا 4 احضاو اعاستا ناعستت
 نأ امک ءاهب يراحصلا دادتما مظع ىلع ًاريثك دعاس دق قرشلا ةيحان نم ایسآ

 نود لاح دق ةيقرشلا اهلحاوس ةاذاحمب ایٹارتساب ةيسيئرلا لابجلا لسالس دادتما
 روهظ ىلع كلذب دعاسو ةيبرغلاو ىطسولا ءازجألا وحن ةرطمملا حايرلا لغوت
 اذه لثمو ؛لابجلا قاطن نم برغلا ىلإ ۃراشلا هذه لب ةعساو ةیوارحص تاحاسم
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 ةيخانلا ايفارخجلا سسس سيما دع

 ءاذحب دتمت ةبضهلل ةعفترملا ةفاحلا نأ دجن ثيح ةيقيرفإ بونج نع اضیا لاقي
 حايرلا مظعم لغوت نود لوحي يذلا وه ةفاحلا هذه دوجوو ؛ةراقلل يقرشلا لحاسلا

 .ايبيمات ءارحصو يراهلك ءارحص روهظ ىلإ ىدأ امم برغلا وحن ةرطمملا

 ةيوارحصلا میٹاقألا تاطحم ضعب كراطمألاو ةرارحلا تال دعم يلي اميفو

 :يهو ةراحلا

 .رحبلا حطس قوفراتما 10 ءاقرش 33و ًالامش 4 - ناوسأ .]

 .رحبلا حطس قوف ًأرتم 280 ءاقرش 2و الامش 27 - "رئازجلا" حلاص نيع .2
 .ربلا حطس قوف ارتم 43 ءايرغ 115و ًالامش 23 - "انوزيراالال 118" اموی .3

 يضف كلذ نع فلتخي لاحلا نإف ةيبونجلا اكيرمأو ةيلامشلا اكيرمأ لب اما

 طخ نم بونجلا ىلإ ًابيرقت يئاجف لكشب قيضي سبايلا نأ دجت ةيلامشلا اكيرمأ
 طيحملاو قرشلا يف كيسكملا جيلخ يهو ةرواجملا راحبلا رثأ نوكيو ؛ًالامش 30 ضرع
 خانملارصح ىلإ ىدأ امم ةراقلل ةيبونجلا فارطألا خانم كب احضاو برغلا كب يداهلا
 .فارطألا هذه نم ةيلخادلا ءازجألا 2 راحلا يوارحصلا
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 سج ةيطانللا ايفارغجلا

 راوجي زيدنإلا لاسبج لسالس دادشما نأ دجنف ةايبوتجلا اکیرمأ ل اما

 نيب دوجوملا قيضلا طيرشلا 4 اهيف ةيوارحصلا قطانملا رصح دق ةييرغلا اهلحاوس
 حايرلا دجت امئيب «يليش لامشو وريب ےب لاحلا يه امك لحاسلاو لابجلا هذه

 قرش نس ةعساو قطانم ىلع اهراطمأ طاقسإل ًاحوتفم اهمامأ قيرطلا ةيقرشلا
 .ةراقلا

 :ةراحلا يراحصلا نم يلحاسلا عوتلا

 فرطتلا يراقلا اهخانمب زيمتت امومع ةراحلا يراحصلا نأ نم مغرلا ىلع
 ةدع نم اهخانم فيطلت ىلع لمعي راحبلا رثأ ناب زيمتت اهنم ةيلحاسلا ءازجألا نإف

 وهو ةراحلا يراحصلا نم ًاًصاخ امون ءازجألا هذه ربتمن نأ اننكمي ثيحب ہوجو
 .يلحاسلا عونلا مسا هيلع قلطنس يذلا عونلا

 ے ةراصلا يراحصلل ةيبرغلا لحاوسلا نم ةقيض ةطرشأ 2 لثمتي وهو

 يراحصلا زسيمت يتلا تافسصلا مھا نسمو ءايلارتسسأو ةيبونجلا اكيرمأو ةيقيرفإ

 :يتأي ام ةراحلا ةيلحاسلا

enللي سخي 7 ] ل  



 ةيخانطا ايفارخجلا سسس سس سس سس سس بسس

 ءازسجألا 2 هم ًاريبسك اسضافخنا ةرارحلا ةجردل يوئسلا ىدملا ضافختا .1

 لحاسلا ىلع ةرارسلا ةجرد لدعم عفتری نأ ردني فيصلا لصف يضف فیلخادلا

 نم لدعملا اذه ضفخني نأردني امك ةیوثم 20 نع روهشلا نم رهش يأ لب
 یدئا نأ كلذ ىنعمو ء15 نع ءاتشلا لصف رهشأ نم رهش يأ هب ىرخأ ةیحات

 ےب عضتری هنأب ملعلا عم :تاجرد سمخ ىلع ديزي املق ةرارحلا ةجردل يوئسلا
 .ةجرد نيرشع نم رثكأ ىلإ ةيلخادلا ءازجألا مظحم

 نیثالث لباقم تاجرد رشم نع لحاسلا ىلع ديزي املقف يمويلا یدلا امأ

 ىلإ لخادلا ج عفترت دق ةرارحلا ةجرد نأ دجن اصنيبو ؛لخادللا 4 رشكأ وأ ةجرد

 438 ىلع ًاقلطم ديزت ال اهنأ دجن فيصلا لصف مايأ ضعب # ةيوثم 49 يلاوح
 ,ةیلحاسلا قطانملا

 راوجب رمت ةدراب ةيئام تارايت كانه نأ اهتظحالم بجي يتلا تارهاظلا نمو
 رايتو ايرانكلا راميتو ءایلارتسا برغ رايت يهو قراحلا يراحصلٹ ةيبرغلا لحاوسلا
 اکیرمآ برش 4 تلويمهرايتو اينروفيلاك رايت مش ةيقيرفإ برغ س الیوجنہ

 يتلا ةمهملا لماوعلا نم ربتعي ةدرابلا تارايتلا هذه دوجو نأ حضاولا نمو :ةيبونجلا
 ًاصوصخو هضيصلا لصف 2 ةيلحاسلا قطانملا 4 ةرارحلا ةجرد ضفخ ىلع دعاست

 ًامومع جرخت ةراحلا يراحصلا قطانم 4 دوست يتلا ةيراجتلا حايرلا نأ انظحال اذإ

 نم اًيبسن ةئفادلا ةيحطسلا ةقبطلا عفد ىلع رارمتساب لمعتف سبايلا ةيحان نم
 دربأ ةديدج ىرخأ تاقبط فشك ىلإ يدؤي اذهو ؛ئطاشلا نم ًاديعب رحبلا هايم
 .ةيحطسلا تاقبطلا نم اًيبسن

 تييصتستصخس تست يختص بسس تتسلل أ [ )سموم سسسس سس سمس ست سم جب مس



 0ذ190 س سسس ایمان ایفارغُإ ا

 ضسصب لوط سلع ةمقاولا تاطحملا ضعب 4 ةرارحلا تاجرد ةضراقمبو

 هدف نيس تاقورضلا نأ بوضجللا ىلإ لامشلا نسم دتمن يتلا ةیوارحصلا لحاوسلا

 لحاوسلا هذه ةرارح ةجرد ىلع رحبلا ريثأت نأ ىلع لدي امم ةريبكس تسيل تاجردلا

 .ضرعلا طخل ةبسنلاب عقوملا رثا ًاریثک قوفي

 ةطيرخ ىلإ اترظن اذإ كلدك حوضوب ةرهاظلا هذه سفن كردن نأ اننكميو

 لحاسلل ةيزاوم دتمت طوطخلا هذه نأ ظحالن ثیح :ةيواستملا ةرارحلا طوطخل

 .ةليوط تافاسث ًابیرقت

 دالبلا نيب اريبك نوكي ال ةرارحلا ةجرد هب فالتخالا نأ دجن امتیب نکلو
 نيس دج اريبك نوكي فالتخالا نإف ,لکشلا اذهب لحاسلا لوط ىلع ةعقاولا
 ضرملا طخ سفن ىلع لخادلا ےب ةمقاولا ىرخألا تاطحلاو ةيلحاسلا تاطحملا

 سيراضتلا رثا نع جتانلا قرفلا انرابتعا إي ذخان نأ دعب كلذو ءابيرقت

 عاضترا وه ةيلخادلا يراحصلاو ةراحلا ةيلحاسلا يراحصلا نیب يناشلا قرضلا 2

 عجري يعيبط رمأ اذهو ؛حضاو لكشب یٹوڈلا 4 بابضلا ةرثكو ةيوطرلا ةبست

 بونج 4ب سفلاو جیلخ لحاس یلعف .لحاوسلا هذه خانم ىلع رحبلا ريثأت ىلإ
 185 يلاوح "فيصلا" رياني لب ةيبسنلا ةبوطرلا لدعم غلبي ًالثم ةيقيرفإ برغ
 ىربكلا ءارحصلا لحاس ىلع یبوج سار 4 غلبت امك ؛/77 يلاوح ویلوی لبو
 امأ ویلوی 4:9 1و "ءاتشلا" رياني 4 282 يلاوح يسلطألا طيحملا ىلع لطٹا

 ول 214 ينس



 ةيخادما ايهارغجلا سسس

 غلبت اهنا دجن ناوسأ يفف كلذ نع اريثك ةبوطرلا ضفخنتف لخادلا ب

 .ويلوي رهش 2# 30٦و رياني رهش ف طقف 146 يلاوح

 اهلخاد هو ةراسحلا يراحصلا لحاوس سلع ةرارحلا ثالدعم نیہ ةنراقم

 ةطحم نييو اهلخاد ےب ىرخأو ىربكلا ءارحصلا لحاس ىلع ةطحم نيس ةشضراشملا"

 ."اهلخاد ف یرخاو ايبيمان ءارحص لحاس ىلع

 ةيقيرفإل ييرخلا يئامشلا لحاسلا ىلع ورودوير 4ب ”يبوج سأر" ىبوج بيك .أ

 حطس یوتسم هس يهو ءابرغ 13 لوط طخو ًالامش 28 ضرع طخ ىلع
 وليك 230 وحتب ىيوج سار نم قرشلا ىلإ رئازجلا ےب حلاسص نیعو ءرحبلا
 ًارتم 280 عاضترا ىلعو ًاقرش 2 لوط طخو ًالامش 27 ضرم طخ ىلعو ارتم

 .رحبلا حطس قوف

 ًابونج 23 ضرع طخ ىلع ةيبرفلا ةيبونجلا ةيقيرفإ 8 سفلاو چیدخ .ب
 لحاسلا نم قرشلا ىلإ ا/7120110ت]< كوهدنيوو ءاقرش 14 30 لوط طخو

 ًاقرش 17 لوط طخو ايونج 22 30 ضرع طخ ىلع ارتم وليك 560 وحئب
 .رحبلا حطس قوف ارتم 1650 عافترا ىلعو

 نم ربتعي هنإ لب لحاوسلا لوط ىلع ةنسلا مایا مظعم لب بابضلا رشكيو
 نأ قطانملا مظعم 4 ظحاليو :نكامألا ضعب 2 ةرمتسملا ةيعيبطلا تارهاظلا

 2 دادزہ امك ءفیصلا لصف ےب هنع ءاتشلا لصف 4 ةصاخ ةفصب دادزي بابضلا

 فیصلا قب رخبتلا دايدزا نسم مغرلا ىلع كلذو ناهنلا ءانثأ ےب هنع ليللا ءانٹا

 ةدورب نأ وه كلذ # ببسلاو قرارحلا ةجرد عافترال اعبت راهنلا ءانثا كب كلذكو
 £ امأ ءاوهلاب قلاعلا ءاملاراخب فثكت ىلع دعاست ليللا ءانثأ قبو ءاتشلا ب سبايلا

 دیدبت ىلع لمعي سباسلا ةرارح ةجرد عاضترا نإف راهنلا ءانثأ یو فيصلا لصف

 نا عيطتسي ال هنإ ىتح ,لخادلا وحن لحاسلا نع اندعتبا املك ةعرسب بايضلا

 وریب 4 ةيلبجلا لسالسلا ىطختي ال وهف ةدودحم تافاسمل الإ سبايلا 4 لغوتي
 ةئام نم رثكأ ىلإ ةيقيرفإ برغ بونج  ايبيمان ءارحص لب لغوتي ال امك يليشو -

 ت ا يح



 ةراحلا ةيوارحسصلا لحاوسلا ءاوه يب ةبوطرلا ةبسن عافترا نم مغرلا ىلعو

 رحبلا نم بھی دق يذلا ءاوھٹارورم ببسب ةريبك تسيل ةبوطرلا هذه ةيمك نإق

 ركذترراطما طاقسإل يضكت ال ةبوطرلا هذه نإف كل ذلو ةدرابلا تارايتلا هايم ىلع
 ناو ةرارحلا ديدش امومع نوكي سبايلا نأ انظحال اذإ اصوصخ لحاوسلا هذه ىلع
 ءارحصلا بلق وحن رحبلا نع اندعتبا املك ةبوطرلا ةيسن صقانت ىلإ يدؤي اذه

 بونجو وريب يفف ؛رطملا ةيمك ديدحت لب امهم ارود كدلذ عم ةيلحملا فورظلا بعاتو
 طبهت قرشلا ةيحان نم بھت يتلا حايرلا نأ دجن اينروفيلاك بونجو ةيقيرفإ برغ
 ةجرد عافترا ىلإ اھٹموبھ يدؤيف ءاهيلع فرشت يتلا تاعفترملا نم يراحصلا هاه وحن

 هذه لک ب ديزت ال رطملا ةيمك نإف اذهلو ءاهب ةبوطرلا ةبسن ضافخناو اهترارح
 ديزت رطلا ةیمکح نإف ایلارتسا برغ ب اما ءةنسلا ف تارتميتنس ةثالث ىلع قطانملا
 نس ديزت دتمملا لحاسلا ىلع ًارتميتنس 22 يلاوح ىلإ لصت ثيح كلذ نع اريثك
 ىلع ةيمكلا هذه لثم طقست امك ءايونج 46 ضرع طخ یتح بونجلا ىصقأ
 .ًايونج 33 ضرم طخ ىتح اهبونج یصقآ نم ةيقيرفإ برغ بونجو يليش لحاس

 ؛ةلدتعملا يراحصلا

 اهعاستا ببسس ايسآ ةراق نم ةريثك قطانم عب يراحصلا اذه لشمتٹ

 ةروصحملا ضاوحألا ضعب 4ب كل ذك لثمتت اهتأ امك ةلدتعلا ضورعلا # ميظعلا

 n9 2 16 «تسسس بست سمس بسس سستم



 ةيخانطأ اهقارخجلا هس سس س

 یو ؛ميظعلا ضوحلا ءارحص لشم ةيلامشلا اكيرمأ ب يكور لابج لسالس نیب
 ةبضه لامش هب لشمتت ةلدتعملا يراحصلا نأ كلذك دجن ةيبونجلا اكيرمأ

 هذه نإ ثيح ءاهتم برغلا ىلإ زيدنإلا لابج دوجو ببسب تنوكت يتلا اينوجاتاب

 نأ الإ برغلا ةيحان نم اهيلإ ةرطمملا ريصاعألاو حايرلا لوصو نود لوحت لابجلا

 ًاحضاو ارثأت رثاشی اهخانم ناب ايسآ ےب اهتاريظن نعزيمتت اينوجاتاب ءارحص
 ةيرحبلا تافصلا ضعب هل تحبصأ ثيحب اهنم قرشلا ىلإ دتمملا يسلطألا طيحملاب

 ةقطنملا غ ًاصوصخ يرارحلا ىدملا رغصو ةبوطرلا ةبسن عافترا ثيح نم هب ةصاخلا
 .يسلطألا طيحملل ةرواجملا

 لامشو ايروس ےے ادبي ًاميظع اقاطن ايسآ# ةلدتعملا يراحصلا لغشتو

 ةدتمملا يراحصلا كلذكو ؛ناريإو ندرألا ربع قرشلا وحن دتميو برغلا 4 نیطسلف

 غ ناجنخ لابج لسالس ىتح اهتم قرشلا ىلإ ةعقاولا يراحصلاو نيوزق رحب لوح

 لسالس نيب ةروصحم ضاوحأ نع ةرابع يراحسصلا هذه ضعب نأ ظحالايو ,قرشلا

 میرات ضوح اهلثمأ نسو :یرخا ىلإ ةقطنم نم اهعاستا فلتخيو :ةعفترم ةيلبج
 لوح ةعفترملا ةيلبجلا لسالسلا دوجو نأ هب كش نم سيلو «تبتلا ةبضه ضاوحأو

 انما روهظ ىلع تدعاس يتلا لماوعلا نم امهم ًالماع ربتعي ضاوحألا هذه

 نم ةهج يأ نم اهيلإ ةرطمملا حايرلا لوصو ةصرف نم للق هنأل اهيف يوارحصلا
 روهظ ىلع تدعاس دق لابجلا بناوج ىلع ردحنت يتلا هايملا نإف كلذ عمو :تاھجلا

 ىلع ردحنت يتلا هايملا نمم تاحاولا هذه ديفتستو ءاهنم برقلاب تاحاولا نم ددع

 فلتخي الو ةبرتلا تاقبط 4 عمجتت يتلا هايملا نم كنذكدو ةرشابم لابجلا بتاوج

 ضاوحألا 2 اهنع ةیلامشلا اکیرماب ميظعلا ضوحلا ءارحص 4 فورظلا

 ةيلبج لسالسب كلذك طاحم ميظعلا ضوحلا نإ ثيح ءايسآ طسوب ةيوارحصلا

 .ةيحان يأ نم هيلإ ةرطمملا حايرلا لوصو نود لوحت

 ىوتسم نوكي لابجلا لسالس نيب ةدوجوملا يراحصلا ضعب نأ ظحالي نكلو
 لصف رهشأ ضعبل ةيرارحلا تالدعملا ضافخنا اهيلع بترتي ةجردب ًاعفترم اهحطس

 عوشلا ىلإ يراحصلا هذه لثم مضت نأ اننكميو :ةلدتعملا يراحصلا ةيقب لب ءاتشلا
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 شش چ هلا ا ان حش شش طلاب ووو تحسم بم انعم همها لو ده جمة شش رر رے mma ةيشانطا ایا ره لا

 فالتخیو كسب اميف هيلع ملکتنس يذلا عوضلا وهو تیوارحصلا ميلاقألا نس ہرابلا

 مسوم قداح ا اک قرشلا یز برغل[ نم ايس يراهم ا زاطناا وفيس مس

 يراسيسلاو نارياو قارعلاو ایروس يراحص يفق ةرواجملا ميلاقألا كي راطمألا طوقس
 يتلا ةليئقلا راطمألا نم 80 نم رثكمأ طقسی لارآ رحبو نيوزق رحب لوح ةعقاولا

 رثأشت يراحسصلا هذه لثم نأل کلڈو :یوتشلا ةنسلا فصن ےب يراحدصلا هذه بیصت

 عسيزوت نم اذه نيستيو اھم برغلا ىلإ دوست يتلا طسوتخا رصعبلا خانم رها مب

 نأ هجن كدلذ نم سكدلا یلعو دادغيو ةيروسلا ءارسصلاب رمدت نم لک هب راطمألا

 را يتأمل تاک امٹلکاثٹ ءارحصو یبوج ءارحدص ےہ طقسق یتا ۃلیلقلا راطمألا

 خانم ادادستما ربستمعی نیتقطنلا نيتاده خاتم نأل كدلذو ,یفیسحلا ةنسلا فسصن

 :ةنسلا نم فصلا له 8 دراما ملطعم EEE يا سرس ١

 :ةدرايلا يرامسملا

 ةلدتعملا يراحصتا قاطت نس لامشلا ىلإ دتمي اقاطن يراحصلا هذه لغشت

 ةصفترم تایوتسم ىلع عشت يتلا يراحسلا ضعي هیلإ مضن نأ اتنكميو ءايسآ لب

 نضاستخملا ىلإ يدؤسي اھاوتسم عاستترا نإ ثيح اسیالامیھٹا لاسبجلا لسسالس لحسو

 .ةيوئم 6 نع ءاتشلا رھشا ضعب ج. اهيلغ ةيرارهلا تالدعملا



 ةيطائملا اهقارغجلا هس سس سل ]آذآ

 دالب ضصعب 4 "ةيوئملا تاجيردلاب' راطمألاو ةرارحلا تالدعم يلي اسميطو

 :يهو ةلدتعملا يراحصلا

 .رحبلا حطس قوف ًارتم 405 ءاقرش 38و ًالامش 35 -رمدت .1
 .رحبلا حطس قوف ارتم 34 ءاقرش 44و ًالامش 33 - دادغب .2

 يراحصلا فورظ نم ًاريبك ًاضالتخا ةدرابلا يراحصلا فورظ فلتخت الو
 فارطألا ىلع اصوصخ ءاتشلا لصف 4 ةرارحلا ةجرد ضاشخنا ين الإ ةلدتعملا

 نم يراحصلا هذه زیمی ام مهأو ءاردنتلا میلق) دودح نسله حقت يتلا ةيلامشلا

 ةجرد نود ام ىلإ ةنسلا نم ةرتف كي اهيف ضفخنت ةرارحلا ةجرد نأ نيرخآلا نيعونلا
 ج اهنع اريثك فلتخت ال خاشملا رهاظم ةيقب نأ دجن كلذ ادع اميفو دمجتلا

 يونسلا ىدملا عاضتراو فيصلا لصف ةرارح ةجرد عافترا ثيح نم ةلدتعملا يراحصلا

 فيصلا لصف # ةدرابلا يراحصلا راطمأ مظعم طقستو ةرارحلا ةجردل يمويلاو

 .اهل ةرواجملا سبتسإلا قطانم ف رطملا طوقس ماظنل ًاعبت

 ب الإ يبونجلا ةركلا فصن  لثمتي ال يراحصلا نم عونلا اذه نأ ظحاليو

 نم يبونجلا فرطلا 4ب ةعقاو ءارحصلا هذه نأل ًارظن نكلو ءاینوجاتب ءارحص بونج
 يدؤي ةرارحلا ةجرد ىلع ر حبلا ريثأت نإف ةراقلا ءازجا قيضأ وهو ةییوتجلا اكيرمأ
 .ايسآ طسو يراحص لب امهل ةبسنلاب يمويلا ىدملاو يونسلا ىدملا ضفخ ىلإ

 :يهو ةدرابلا يراحصلا لم ةعقاولا دالبلا ضعب ےب راطمألاو ةرارحلا تالدعم امیفو

 .رحبلا حطس قوفراتما 110 ءاقرش 61و ًالامش 49 - "ايسور"زيغرأ .1

 .رحبلا حطس قوف ارتم 140 :اقرش 48و ًالامش 46 - "ايسور" ناخارتسإ .2

 .رحبلا حطس قوف ارتم 3 :ایرغ 69و ابونج 50 -“ایتوجاتاب" زورک اتناس .3
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 و ا

 :,( 00 60 نيوك فينصت

 سُسأ ىلع دمتعپ ؛يخانم فينصت داجیإ وحت ةیادبلا ذنم ؛نيوك هجتا
 هب ناكم يأ ےل «فينصتلا اذه قيبطت ج اهمادختسا صخش يآ نكمي ؛ةيئاصحإ
 ؛ةيتابنلا كلت دودحب ؛ةيخانملا ميلاقألل دودحلا عضو 2 :یدتغا دقو .ملاعلا

 قطانملا 4ب ةدوجوملا ةیوٹسلا رطملا تالدعمو :ةيرارحلا مييقلا ىلإ لوصولا ًالواحم

 .رخآو يتابن عون نيب ةیدودحلا

 ةيخانم ميلاقأ ىلإ ملاعلا ميسقتل ء1884 ماع «ىلوألا هتلواحم تناكو

 ء1900 ماع ہفیتصت لدع نأ ثبلي ملو .ةرارحلا لماع ىلع ًايلك ادامتعا ةدمتعم

 باتكم رشت ء1923 ماه یو .رطملاو ةرارحلا يّلماع نم الك نابسحلا 4 نخایل
 ترشُ مك .هفيئصت ططخمل يليصفت فصو ىلع ًایوتحم ؛"ملاعلا تاخانم" ناونعب

 :"ملاعلا تاخانل نبوک فیٹصت" رهظ :اريخأو .1928 ماع ؛"ملاعلا تاخانم ةطيرخ"

 ةقفاوتم ةيسيئر ةيخانم ميلاقأ ةسمخ ىلع ًالمتشم (1936 ماع :ةيئاهنلا هتروص 4

 ةريبك اهلعجف :فورحلاب ةيخانملا ميلاقألا ىلإ نیوک زمرو .ةيتابنلا ميلاقألا عم
 ةيعرفلا ميلاقألل ةريغصو ؛يرارحلا نيابتلا ىلع ةدمتعملا ةيسيئرلا میئاقأاٹ

 .ةرارحلاو رطملل يلصفلا عّروتلا ىلإ اهميسقت دنتسملا

 :ةيسيئرلا ميلاقألا .1

 :(لل) ريطملا يرادثا ميلقإلا .آ

 :ةنسلا روهش دربا ب ؛ةرارحلا هيف طبهت الو .ءاوتسالا طخ لوح یمارتی وهو
 ۴ ر 7

 .ارتميلم 60 نع ؛روهشلا كلت نم يا  ؛رطملا ةيمك لقت الو .ةيوئم ةجرد 18 نم

 سس و 220 س



 ةيخانما ايدارغجلا هس سس

 :(8) ہفاجلا هبشو هفاجلا ميلقإلا .ب

 رطملا لدعم ىلع يناكمإلا حتنلاو رخبتلا لدعم ةدايزب ميلقإلا اذه مستي

 هبش خاشملا ىلإ زمريو .فافجلاو ةرارحلل لمحتملا عونلا نم هتاتابن لعجي ام ؛يونسلا
 .(3۷) (۹۹۷) فرحلاب فاجلا خانملا ىلإو ؛(88) (5) فرحلاب سبتسألا وا هفاجلا

 :(©) لدتعما خاتم ا ميلقإ .ج

 ةرارحملا طسوتم لِي ثيح ؛ءاتش ةلدتعملا ةرارحلا تاذ قطانملا دوسي وهو

 تحت ةيوثم تاجرد ثالث نع لقي الو ؛ةيوشم ةجرد 18 نع ؛ةئنسلا روهش دربا ےب

 .رفصلا

 :(1)) درابٹا خانئا ميلقإ .د

 ۃةدع يجلثلا ءاطفلا رارمتسایو ؛ةدمجتملا ةيرتلاب يخانملا ميلقإلا اذه زیمتی

 ةیوئم تاجرد ثالث نع ةنسلاروھش دربأ 4 ؛هثرارح طسوتم َلِقَيو .ةئسلا ذل رهشأ

 .ةيوثم تاجرد رشع ىلع ؛روهشلا كلت أفدأ  ءاھطسوتم ديزي ؛رفصلا تحت

 :(1) يبطقلا خاتملا ميلقإ .ہ

 2 ةرارحلا ديزت ال ثيح ؛اهيبونجو ةيضرألا ةركلا يلامش ىصقاأ 2ب ىمارتي
 (1) فرحلاب اردثتلا خانم ىلإ زَّمْريو .ةيوئم تاجرد رشع سلع ةنسلا روهش أضدأ

 .(817) (۴) فرحلاب يديلجلا ءاطغلا خانم ىلإو ؛(151)

 :ةييهرفلا ميلاقألا 2

 لالخ لطهت يتلا کلتف ؛ةيلعفلا اهتميق ي راطمألل يلصفلا عزوتلا رثؤي

 ةيمكلا نم ةيلعف ةميق لقا اهلعجيف ءاهنم ةريبك ةبسن رخبتلا دبي ,فیصلا لصف

 وإ هاا



 تيم ا يع سس سس تے ع س ةيخادملا ایفارغم ا

 ةيلصف ىلإ ةريغص فرحأب نيوك زمر ؛كلذل .ءاتشلا لصف لالخ ةلطاهلا ءاهسفن

 .يسيئرلا ميلقإلا ىلع لادلا ريبكلا فرحلا يلت رطئا لطه

 وأ خانملا فرطت ةجرد ددحي ؛ةرارحلا تاجردن يلصفلا عُروتلا نأ امك

 مظعم كي لاحلا وه امك ؛ةرارحلل يونسلا ىدملا عفتري ثيح فرطتم وهف .هلادتعا
 دسقف ءاذل .يخانملا فرطتلا دادزا ءيرارحلا یدشا عضترا املكو .ةيراقلا قطانملا

 ةدوربلا ةدشو فيصلا ةرارح عافترا یدم ىلإ زمرتل ۃریغص ًافورح نبوک مدختسا
 .ءاتشلا لصف ب ؛اهتموميدو

 :(۸) ريطملا يرادملا غانماٹ ةیعرفٹا ميئاقألا .1

 (۸) ماعلا لاوط رطام «يرادم خاتم (1

 نم ةفاجلا رهشألا 2 ؛رطملا ةيمك هيف لقت ال يذلا «يرادملا خانملا وهو

 ركل لاوط ةعفترم ةرارحلا نوكتو ٠ مسا

 (۸۲۷) فاج ءاتشوذ بطر یيرادم خانم )2

 لصف 2 هش ريغ ل ؛مس6 نود رطملا ةيمك ضفخشت «يرادملا خانم ا اذه 4

 ءاتشثا

 (Am) يمسوع ؛بطر يرادم خانم 3

 ذإ ؛(AW)و (۵۶) :نيجذونلا هبطرلا يرادملا خانملا نم عونلا اذه طّسوتي

 (رخد») خانا ريمي .يلصفلا رطملا ع-]تزوت ب يناثلاو رطلا ةيمك  امهلوأ هباشي
 ؛ةيلاتلا ةلداعملا ةطساوب :(۵۷۷) خانملا نع

 س 22 هس



 ةيخادما ايفارخجلا

 .(ةصوب) ةنسلا روهش نم رهش فجأ  ؛رطخلا ةيمك < م

 .(ةصوي) ةيوئسلا رطملا ةيمك < م

 جتان نم لقا يه ةنسلا روهش فجأ 4 ةیلصفلا رطملا ةيمك تناك اذإف
 .(م۳) عونلا نم وهف لاو 0 (Am) يمسوم خانملاف 2( ةلداعملا

 (13) هفاجلا هبشو ,فاجثلا خانملٹ ةيعرفلا ميلاقألا .ب

 :(8511) ءفاج هبش ںاح خاثم (1

 ريبكلا فرحلا ريشيو .ةرارحلا ديدشلا (سبتسألا) فاجلا هبش خاتملا وهو

 ديزي يتلا ؛ةرارحللا ةدش ىلع (0) ريغصلا فرحلا لدیو .فاج هبش خانملا هنأ ىلإ (5)

 .ةيوئم ةجرد 18 ىلع يونسلا اهطسوتم

 :(13512) فاج هبش دراب خانم 2

 .ةيوئم ةجرد 18 نع يونسلا هتجرد طسوتم لقي

 :(8۷) راح فاج خانم (3

 يوئسلا هترارح طسوتم ديزي يذلا ((8 )W يوارحصلا فاجلا خانم وهو

 .ةيوئم ةجرد 18 نع

 :(8 ۷ 6) دراب فاج خانم (4

 يوئسلا هترارح طسوتم ليي يذلا ء(([8 ۷) يوارحصلا فاجلا خانملا وهو

 1 .ةبوشم ةجرد 18 نع

 كا 4 سل سس



 سس سس ص سس سمسم إو ةيخادما ايفارغجلا

 :(8811) يبابض «يلحاس هفاج هبش خانم (5

 ةيطيحملا تارایتلل ةيزاوملا لحاوسلا ىلع رطيسملا فاجلا هبش خانملاوهو
 ۱ ۱ .بابضلا رثکی ثيح ةدرابلا

 :(8 )W2 يبابض «يلحاس هفاج خانم (6

 تارايتلل ةيزاوملا ةيلحاسلا قطانملا ىلع رطيسملا (8 )W فاجلا خانملا وهو

 .بابضلا نوكت رركتي ثيح ؛ةدرابلا ةيطيحملا

 :(©) لدتعثا خانملل ةيعرفلا ميلاقألا .ج

 (012) ًاقيص راحلا ماعلا لوط رطاملا :لدتعلا خانا (1

 هفيص ةرارحو .(1) فاج لنصف هيف دجوب ال يذلا (0) لدتعملا خانملا وهو

 .(83)ةیوثم ةجرد 22 ىله ةنسلا روهش رحأ ےب ؛ءاهطسوتم ديزي ؛ةعفترم

 (©10) ًافيص ٔیفادلا ماعلا لوط رطمملا ؛لدتعملا خانملا 2

 ةعیرا 4 هترارح حوارتو .فاج لصف هيف دجوي ال يذلا «لدتحملا خانملا وهو

 .(ط) ةیوئم تاجرد 10و 22 نيب :ةنسلا نم رهشأ

 (01) ًافیص لدتعملا ماعلا لوط رطاملا ؛لدتعملا خانملا (3

 طسوتم لا ضفخنيو >فاج لصف م10 دجوي ال يذلا :لدتعملا خاشللا وهو

 .(©) ةيوثم ةجرد 12 نع «فيصلا رهشأ ضعب 4 ؛هترارحل يرهشلا

 سسس nnn nnn 7274 سس سخن س



 ةيخانملا ايقارخجلا ب سس ا ساس
 (0592) ًافيص راحلا ءاتش فاجلا «لدتعملا خانملا (4

 وأ رهش ي :تارتمیتنس 6 نم رطملا ةيمك هيف لت يذلا ؛لدتحملا خاتملاوهو

 ةجرد 22 نع ةنسلاروھش رحأ لل «هترارح طسوتم لقي الو ؛ ءاتشلا لصف لب ديزي

 .ةيوكم

 )٥۷٥( ًافيص ٔیفادنا ءاتش فاجلا ؛لدتعملا خانملا (5

 ضعب 4. :تارتمیتنس 6 نه رطملا ةیمک هيف لقت يذلا ءلدتعملا خانملا وهو

 10 نيب ةنسلا نم رهشأ ةعيرأ يب «يرهشلا هترارح طسوتم حواريو ؛ءاتشلا رهشأ

 .ةيوئم ةجرد 22و تاجرد

 )0٥8( ًافیص راحلاو فاجلا ؛لدتعملا خانملا (6

 طسوتم لقي الو .فيصلا لصف 4 فافجلاب مستملا ؛لدتعملا خانملاوهو

 .ةيوئم ةجرد 22 نه ؛ةئسلا روهش رحا 4 ءهترارح

 (Csb) ًافیص ئفادلا فاجلا :لدتعثا خانملا (7

 طسسوتم حواريو .فيصلا لصف ب فافجلاب مستملا ؛لدتعملا خاثثا وهو

 ,ةيوئم ةجرد 22و تاجرد 10 نيب :هسفن لصفلا هب «يرهشلا هترارح

 (8) درابلا خانملت ةيعرفلا ميلاقألا .د

 (218) ًافيص راحلا ماعلا لوط رطاملا درابثا اتما (1

 طسوتم ةدايزو هفاج لصف نم هولخو :ماعلا لاوط هراطمأ طقاستي زيمتي

 .ةيوثم ةجرد 22 ىلع فيصلا روهش رحأ 2 ہترارح

 هاو رو ت جت



 تت زي يي رفا

 1070 ًاقیص ئفادلا ماعلا لوط رطمملا درابلا خاتملا 2

 هترارح طسوتم حواريو .فاج لصف هب دجوی ال يذلا درابلا خانملا وهو

 .ةيوئم ةجرد 22و تاجرد 10 نيب فيصلا لصف رهشا نم ةعيرأ #4 «يرهشلا

 :(1010) ًافيص لدتعملا ماعلا لوطرطاملا درابلا خانملا (3

 2 «يرهشلا هترارح طسوتم ضافخناو ماعلا لوط راطمألا لطهي زيمتي

 .ةيوئم تاجرد 10 نع «فيصلا لصف رهشأ دحأ

 :1010 افيص درابلا ماعلا لوط رطمملا ءدرابلا خانملا (4

 2 ءهترارح لفت ام ايڪو فاج لصف نم ولخي يذلا :درابلا خانملا وهو

 .رفصلا تحت ةيوئم ةجرد 38 نع ءاتشلا رهشأ

 :(10198) ًافيص راحلا ءاتش فاجلا ءدرابلا خانملا (5

5 - 

 :ةرارحلا طسوتم ديزيو .اريطم هفيصو ءافاج هؤاتش يذلا ؛درابلا خاتملا وهو

 ,ةيوئم ةجرد 22 ىلع ؛هروهش رحآ چے

 )10٦۷6(: ًافیص لدتعملا ٌءاتش فاجلا ؛درايثا خانملا (6

 ؛يرھشلا هترارح طسوتم ليو .افيص ريطملا ءاتش فاجلا درابلا خانملا وهو

 ,ةيوثم تاجرد رشع نع «فيصلا لصف نم رهشأ ةعبرأ ىلع دیزت ال ةرتف هس

 :(10170) ًافيص درابلا اتش فاجلا درابلا خانملا (7

 ءاتشلا لصف ل ,يرھشلا هترارح طسوتم ٌليقَيو .ءاتش فاج دراب خانم وهو

 ,رقصلا تحت تحت ةیوئم ةجرد 38 نع

 هی ز دیوتا وم



 ةيخانما اهفارخجلا سمس سس بحب حسم بسسس مس

 :(15) يبطقلا خانملٹ ةيعرفلا ميلاقألا .ه

 :(81) اردنتتا خانم (1

 روهش رحأ 4 ةرارحلا طسوتم حواریو .ومنلا لصف رصقب خانملا اذهزيمتي

 .ةيوئم تاجرد رشعلاو رفصلا نيب ةئسلا

 (7) مئادلا عيقصلا خانم 2

 .يوثملا رفصلا نع ةنسلا روهش عیمج الم «يرهشلا هترارح طسوتم ليي

 (1111) يلبجلا يبطقلا خانلا (3

 ب رحبلا عطس ىوتسم قوف ريبكلا عافترالا نع مجانلا ؛يبطقلا خانم لا وهو

 .ايتدلاو ةطسوتملا ,ضورملا

 سسس 207 هس سس سس
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